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INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

DOI: 10.46340/eppd.2021.8.4.1 

Oleksandr Cheban 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9197-4609 
Odesa Center for Nonproliferation, Ukraine 

IRAN-IAEA COOPERATION AND ITS IMPACT 

ON IRAN’S FOREIGN AND NUCLEAR POLICY 

The article considers the problems and prospects of cooperation between Iran and the 
International Atomic Energy Agency (IAEA). The article explains that IAEA plays an important 
political role in dealing with the Iranian nuclear issue because the IAEA’s reports and statements 
influence the positions of the key actors of international relations regarding Tehran’s nuclear and 
foreign policy. The article also reveals that IAEA’s technical activities and diplomatic talks influence 
Iran’s behaviour in the international arena and its nuclear program’s development. The objective 
of the article is to define the impact of the IAEA’s monitoring and diplomatic activities on Iran’s 
nuclear and foreign policy. The article applied the research methods of content analysis, 
comparative analysis, and system analysis. The hypothesis of the article is that the IAEA had an 
important positive impact on Iran’s nuclear and foreign policy. The article reveals that this 
hypothesis was confirmed in general during the research because IAEA played a constructive role 
during negotiations over the Iranian nuclear issue, especially in 2021, when the IAEA’s temporarily 
technical agreement with Iran helped to save the nuclear deal with Tehran or Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA). The article also discovers that the IAEA’s pressure on Iran in the 2000s 
helped to convince Iran to sign JCPOA later. Moreover, as the article reminds, IAEA played a 
positive role in monitoring and verifying Iran’s nuclear activities after signing JCPOA in 2015. The 
article compares different stages of relations between Iran and IAEA since 2003 and states that 
even the difficult problems in cooperation between both sides could be overcome after the 
negotiations. The article considers IAEA’s research of the intelligence data of Israel and the United 
States about the Iranian nuclear program and discusses the disagreements between the Agency 
and Tehran over the Iranian Nuclear Archive that was found by Israel in 2018. The article considers 
the lack of a common approach between the IAEA and P5+1 countries that participated in the 
nuclear negotiations with Iran. The article concludes that IAEA is one of the key actors of 
international relations that take efforts to solve the Iranian nuclear issue but the Agency’s political 
role should not be overestimated, because sometimes it could damage the negotiation process 
with Iran. The article mentions that its research findings could be used for a better understanding 
of the problems and prospects of the IAEA – Iran cooperation. 
Keywords: International Atomic Energy Agency, Iran’s nuclear program, Joint Comprehensive 
Plan of Action, Comprehensive Safeguards Agreement, Additional Protocol, verification and 
monitoring. 

Defining the problem. The cooperation between Islamic Republic of Iran (IRI) and International 

Atomic Energy Agency (IAEA) is crucial for preventing Iran from obtaining nuclear weapons. Since 2003, 

after the Iranian nuclear program became an issue of the serious international concern, IAEA plays an 

important role in defining the policy of other countries toward Iran. Due to IAEA efforts and reports, imposing 

of the United Nations (UN) sanctions on Iran became possible in 2006 – 2010. After Iran signed a so-called 

nuclear deal or Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015, the IAEA played again an important 

political role because the Agency was responsible for checking whether Iran fulfills that deal. In 2021, the 

IAEA diplomacy helped to save the nuclear deal and continue direct and indirect negotiations on its revival 

between Iran and P5+1 countries (China, France, Germany, Russia, United Kingdom, and the United States). 

However, the lack of cooperation between Iran and IAEA in 2021 could lead to escalation of the crisis around 
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the Iranian nuclear program like it had already happened before. Therefore, it is important to study 

the problems and prospects of cooperation between Iran and IAEA, because this cooperation influences 

the Iranian foreign and nuclear policy in particular, and the international security in general. 

The problem of studying Iran-IAEA cooperation is connected with the following research tasks: 

- Analyse the reaction of the international community to the IAEA reports and other documents 

related to the Iranian nuclear program 

- Study how the IAEA activities influence the development of the Iranian nuclear program 

- Research the diplomatic communication between Iran and IAEA and its influence on the Iranian 

nuclear and foreign policy. 

Analysis of the previous publications. The technical aspects of Iran-IAEA relations are considered 

in the analytical reports of David Albright, Sarah Burkhard, and Andrea Sticker1 who are the scientists from 

the US Institute for Science and International Security (ISIS). 

The IAEA analytical reports about verification and monitoring of the Iranian nuclear activities2 were 

also used as an important source of information in this article. 

The research papers of the US analyst Mark Fitzpatrick also provide a good explanation of the relations 

between Iran and IAEA3. The British expert Patrick Wintour considered the relations between IAEA and Iran 

in the context of negotiations between Tehran and P5+1 countries in 20214. 

The objective of this article is to define the role of the IAEA’s monitoring and diplomatic activities 

in Iran’s nuclear and foreign policy decision-making process. 

The article applied the research methods of content analysis, comparative analysis, and system 

analysis. The method of content analysis was used to study the IAEA official documents in order to clarify 

IAEA’s position on the Iranian nuclear matters. The method of comparative analysis was applied to compare 

the relations between the IAEA and Iran during different periods. The method of the system analysis was 

used to define the impact of the IAEA-Iran cooperation on international relations system. 

The hypothesis of this article is that the IAEA had an important positive impact on Iran’s nuclear and 

foreign policy. 

The main material. The Iran – IAEA cooperation began in 1974, when the Comprehensive Safeguards 

Agreement (CSU) between both sides was signed5. IAEA has signed CSU’s with most countries of the world 

to guarantee the peaceful development of their nuclear programs. 

In 2003, Iran failed to adequately report to the IAEA its nuclear materials and activities for the first 

time. Since 2003, the IAEA regularly published quarterly reports on verification and monitoring of the 

nuclear activities in Iran. 

2002-2003 was a turning point in the history of the Iranian nuclear program, and therefore, the IAEA 

started to pay particular attention to Iran at that time. In 2002, the Iranian nuclear program became an issue 

of the real international concern after the Iranian opposition groups revealed the secret information about 

Iran’s clandestine nuclear activities6. The IAEA analysed this information and came to conclusion that it 

should be verified. The further IAEA research as well as the intelligence reports confirmed that until 2003, 

Iran developed a nuclear weapons project that had a code name “Amad”. Under international pressure, 

 
1 Albright, D., Burkhard, S., Stricker, A. (2021). The IAEA’s Latest Iran NPT Safeguards Report: No Progress, 

No Accountability? The Institute for Science and International Security, June, 4. <https://isis-online.org/isis-reports/ 

detail/the-iaeas-latest-iran-npt-safeguards-report-no-progress-no-accountability/8> (2021, July, 01). 
2 International Atomic Energy Agency (2021). IAEA Board Report: Verification and monitoring in the Islamic 

Republic of Iran in light of United Nations Security Council resolution 2231, 2015 

<https://www.iaea.org/sites/default/files/21/06/gov2021-28.pdf> (2021, July, 01). 
3 Fitzpatrick, M. (2019, March 20). The IAEA’s diligent investigation of Iran’s ‘atomic archive’ 

<https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/03/the-iaeas-diligent-investigation-of-irans-atomic-archive>  

(2021, July, 01). 
4 Wintour, P. (2021, May 26). Iran’s failure to explain uranium traces is ‘big problem’, says IAEA chief. The Guardian. 

<https://www.theguardian.com/world/2021/may/26/iran-failure-explain-uranium-traces-big-problem-iaea-un>  

(2021, July, 01). 
5 International Atomic Energy Agency (1974). The Text of the Agreement Between Iran and the Agency 

for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons. 

<https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/text-agreement-between-iran-and-agency-application-

safeguards-connection-treaty-non-proliferation-nuclear-weapons> (2021, July, 01). 
6 CNN (2002). U.S.: Iran working on nuclear weapons. 

<http://edition.cnn.com/2002/WORLD/meast/12/13/iran.nuclear/> (2021, July, 01). 
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Iran signed the Additional Protocol (AP) to the Comprehensive Safeguards Agreement with IAEA in December 

20031. AP is a typical agreement, which IAEA signed with many countries of the world and which provides to 

the IAEA inspectors additional access to the countries’ nuclear facilities. After Iran signed and started to fulfill 

the Additional Protocol in 2003, its nuclear program became much more transparent and controlled by 

the IAEA, and this temporarily reduced the international concerns about the Iranian nuclear program. 

In 2004, Iran signed a nuclear deal with the European Union and E3 (France, Germany, and the United 

Kingdom), and the IAEA played an important role in verifying Iran’s nuclear compromises2. Iran agreed to 

suspend the uranium enrichment and even demonstrated its readiness to improve its relations with the United 

States3, which remained very bad after Iran kept the US diplomats as hostages in 1979 – 1981. However, the 

administration of the US president George W. Bush rejected to negotiate with Iran in 2003 – 2005 because 

Iran did not want to accept the US demand to completely stop uranium enrichment4. Perhaps, Iran’s failure 

to reach an agreement with the United States led to the change of Tehran’s policy that was followed by the 

decrease of cooperation with the IAEA. 

In 2006, Iran and IAEA experienced the new crisis in their relations. During this time, the positions of 

the hardliners strengthened in Iran, and the Iranian president Mahmud Ahmadinejad, supported by the Iranian 

Supreme Leader ayatollah Ali Khamenei, decided to intensify the provocative nuclear program. In 2006, Iran 

resumed its uranium enrichment and stopped its voluntary fulfilling of the Additional Protocol5, which was 

signed but never ratified by Iran. The IAEA inspectors lost a possibility to control the Iranian nuclear program 

and confirm Iran’s compliance with the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). 

The failure to cooperate with the IAEA in 2006 had severe political consequences for Iran because 

the IAEA Board of Governors reported about Iran’s failure to explain properly its suspicious nuclear activities 

to the United Nations (UN) despite Iran’s threats to stop cooperation with the IAEA or even to withdraw from 

the NPT6. Therefore, in 2006, the UN Security Council (SC) considered the Iranian nuclear issue and 

approved the resolution that condemned the Iranian nuclear program. 

Between 2006 and 2013, the IAEA had a limited access to the Iranian nuclear facilities and raised 

alarm about this issue in its reports about Iran. Only after arrival to the presidential office of President Hassan 

Rohani in 2013, the relations between Iran and IAEA improved. In 2013, Iran and IAEA signed Framework 

of Cooperation agreement. In the same year, Iran signed a temporarily nuclear deal or Joint Plan of Action 

(JPOA) with EU/E3+3 or P5+1 (China, France, Germany, Russia, the United Kingdom, and the United 

States), and the IAEA was responsible to verify and control the fulfilment of this deal by Iran7. 

In July 2015, Iran and P5+1 signed the Joined Comprehensive Plan of Action (JCPOA), which reduced 

the scope of the Iranian nuclear program and obliged Iran to make its nuclear facilities much more open for 

the IAEA inspectors. The IAEA again played an important political role in implementation of this historic 

deal, because the JCPOA’s entry into force depended on the IAEA reports and conclusion about Iran’s 

compliance with its obligation to make its nuclear program more transparent8. 

 
1 International Atomic Energy Agency (2003). Iran Signs Additional Protocol on Nuclear Safeguards. 

<https://www.iaea.org/newscenter/news/iran-signs-additional-protocol-nuclear-safeguards> (2021, July, 01). 
2 International Atomic Energy Agency (2004). Communication dated 26 November 2004 received from the Permanent 

Representatives of France, Germany, the Islamic Republic of Iran and the United Kingdom concerning the agreement 

signed in Paris on 15 November 2004. Information Circular INFCIRC/637. 

<https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2004/infcirc637.pdf> (2021, July, 01). 
3 Kessler, G. (2013). Kerry’s claim that Iran offered Bush a nuclear deal in 2003. Washington Post. 

<https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2013/12/09/kerrys-claim-that-iran-offered-bush-a-nuclear-

deal-in-2003/> (2021, July, 01). 
4 Rodgers, J. (2015). Enriching History: Bush to Obama on Iran’s Enrichment. Arms Control Today. 

<https://www.armscontrol.org/blog/2015-04-09/enriching-history-bush-obama-irans-enrichment> (2021, July, 01). 
5 Al Jazeera (2006). Iran orders end to UN inspections  

<https://www.aljazeera.com/news/2006/2/5/iran-orders-end-to-un-inspections> (2021, July, 01). 
6 Fathi, N. (2006). Bracing for Penalties, Iran Threatens to Withdraw from Nuclear Treaty. The New York Times, 

February 12. <https://www.nytimes.com/2006/02/12/world/middleeast/bracing-for-penalties-iran-threatens- 

to-withdraw-from.html> (2021, July, 01). 
7 International Atomic Energy Agency (2021). Verification and Monitoring in Iran. 

<https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran> (2021, July, 01). 
8 Amano, Y. (2017, May 11). Reflections on the Joint Comprehensive Plan of Action. International Atomic Energy 

Agency. <https://www.iaea.org/newscenter/statements/reflections-on-the-joint-comprehensive-plan-of-action>  

(2021, July, 01). 
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In 2014 – 2015, the IAEA had still some unanswered questions about the past developments 

of the Iranian nuclear program1, but at the end, the Agency decided to admit that Iran fulfils its obligations, 

and after this, the JCPOA’s entry into force became possible on 1 January 2016. The IAEA continued 

to monitor Iran’s nuclear program and check whether Iran fulfils the JCPOA. According to the IAEA, until 

May 2019, Iran followed the JCPOA’s provisions and did not create any reasons to worry about its 

nuclear program2. 

The situation changed in 2019, when Iran started to gradually withdraw from the JCPOA, following 

the US president Donald Trump’s decision to withdraw the United States from this nuclear deal in 20183. 

During 2019 – 2021, Iran was increasing the quantity of its enriched uranium and the level of its enrichment4. 

At the same time, until February 2021, Iran continued to voluntarily fulfil the Additional Protocol and 

cooperate with the IAEA5. This gave the impression that despite the violation of many provisions of the 

JCPOA, the Iranian program remained rather transparent and controlled by the IAEA, which reduces 

the possibility of obtaining nuclear weapons by Iran. 

Nevertheless, already during 2019 and 2020, the IAEA had some concerns about the lack 

of cooperation with Iran. Iran did not want to give more details about its past nuclear activities, and the IAEA 

wanted to visit and inspect some facilities where these activities had been performed to make sure that they 

are not resumed. However, Iran did not provide the access to the requested facilities immediately. Only after 

few months of delay and after the IAEA Director General Rafael Grossi visited Tehran in August 2020, Iran 

finally provided access to the IAEA inspectors to the two of its questionable nuclear facilities near Karaj and 

Isfahan6. The inspectors revealed that Iran cleaned the traces of the past nuclear activities but still managed 

to find the uranium particles of the anthropogenic origin (artificially made). Iran failed to give a clear 

explanation of why these particles were present, and that raised concerns that Iran still tries to hide some 

nuclear activities7. 

The level of the Iran-IAEA cooperation further reduced in February 2021, when Iran decided 

to suspend its fulfilment of the Additional Protocol to press the United States to come back to the compliance 

with the JCPOA and lift sanctions. For the same reason, Iran also increased the level of uranium enrichment 

from 4,5% to 20%8. In April 2021, Iran reacted on the sabotage on its nuclear facility in Natanz by further 

increasing of enrichment level to 60%, which is rather close to the weapons grade level of the 90%. According 

to the IAEA, the uranium enriched to the level of 20% and higher can potentially be used to produce 

the nuclear bomb, and therefore, the fact that Iran has accumulated few kilograms of uranium enriched to 

63%, worries the IAEA and international community9. These new developments of the Iranian nuclear 

program raised concerns that the nuclear deal with Iran may be never revived even despite US President Joe 

Biden’s proclaimed intention to resume the JCPOA. 

 
1 BBC News (2014). Iran failing to answer nuclear questions, says IAEA.  

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29957334> (2021, July, 01). 
2 Davenport, K. (2019). IAEA Says Iran Abiding by Nuclear Deal. Arms Control Today. 

<https://www.armscontrol.org/act/2019-04/news/iaea-says-iran-abiding-nuclear-deal> (2021, July, 01). 
3 Wintour, P. (2019). Iran announces partial withdrawal from nuclear deal. The Guardian, May, 8.  

<https://www.theguardian.com/world/2019/may/07/iran-to-announces-partial-withdrawal-from-nuclear-deal>  

(2021, July, 01). 
4 Iran International (2021). IAEA: Iran’s Enriched Uranium Stockpile 14 Times the Nuclear Deal Limit. 

<https://iranintl.com/en/iran-in-brief/iaea-iran%E2%80%99s-enriched-uranium-stockpile-14-times-nuclear-deal-limit> 

(2021, July, 01). 
5 CTGN News (2021). Iran tells IAEA voluntary implementation Additional Protocol ends on Feb. 23 

<https://news.cgtn.com/news/2021-02-16/Iran-to-IAEA-Voluntary-implementation-Additional-Protocol-ends-Feb-23-

XV08E9jHGM/index.html> (2021, July, 01). 
6 Wintour, P. (2020). Iran grants UN nuclear watchdog access to two key sites. The Guardian, August 26. 

<https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/iran-grants-un-nuclear-watchdog-access-two-key-sites>  

(2021, July, 01). 
7 Grossi, R. (2021). IAEA Director General’s Introductory Statement to the Board of Governors. International  

Atomic Energy Agency. <https://www.iaea.org/iaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board- 

of-governors-1-march-2021> (2021, July, 01). 
8 BBC News (2021). Iran resumes enriching uranium to 20% purity at Fordo facility. 

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55530366> (2021, July, 01). 
9 The Times of Israel (2021). Iran now enriching uranium to 63% purity – UN watchdog 

<https://www.timesofisrael.com/iran-now-enriching-uranium-to-63-purity-un-watchdog/> (2021, July, 01). 
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In this complicated situation around Iran, the IAEA played again a very important political role because 

this international organization helped to save nuclear negotiations with Tehran. In February 2021, the IAEA 

Director General Rafael Grossi visited Iran and convinced its leadership to approve a temporarily technical 

agreement with the IAEA1. This agreement allowed to the IAEA to get access to the cameras in the nuclear 

facilities in Iran after the sanctions are lifted. The agreement created a possibility to keep the Iranian nuclear 

program under international control, although the physical access of the IAEA inspectors to the Iranian 

nuclear facilities was limited comparing with the period when Iran complied with the Additional Protocol. 

The Iran-IAEA technical agreement expired in May 2021, but the two sides agreed to extend it until 

24 June 20212. Thus, the IAEA’s diplomacy toward Iran helped to further continue the nuclear negotiations 

between Iran and P4+1 (China, France, Germany, Russia, and the United Kingdom), which continued since 

April 2021 to agree on the terms of the US and Iran’s returning to the JCPOA3. 

Nevertheless, despite these positive developments, the IAEA started to express serious concerns about 

the Iranian nuclear program in May – June 2021. The IAEA again requested additional information about the 

past nuclear activities at some Iranian nuclear facilities, but Iran did not give that information and refused to 

cooperate with the IAEA4. It should be noted that even after suspension of the Additional Protocol, Iran 

remains a participant of the Comprehensive Safeguards Agreement (CSU) with IAEA, and according to this 

legally binding agreement, Iran must provide clear answers to the IAEA questions, but Iran does not do this. 

Considering the increasing level of the uranium enrichment and lack of transparency of the Iranian nuclear 

program, the IAEA Director General Rafael Grossi expressed concerns although he admitted that by June 

2021 there were no signs that Iran tries to develop nuclear weapons5. However, if the IAEA does not control 

the Iranian nuclear facilities, it cannot be guaranteed that the Iranian path to the nuclear weapons acquisition 

will be discovered in time. Further concerns were caused by Iran’s refusal to extend again its technical 

agreement with the IAEA in June 20216. 

Some analysts think that the nuclear negotiations with Iran should be suspended until Tehran renews 

the full cooperation with the IAEA7. However, it seems that the political role of Iran-IAEA cooperation 

should be also not overestimated because the previous history of this cooperation shows that it depends on 

the development of Iran’s talks with the international community. In a similar way, Iran experienced serious 

problems in relations with the IAEA in 2002-2003 and 2006-2013, but the negotiators did not stop talks with 

Iran for this reason. As a result, after reaching nuclear deals in 2004 and 2015, Iran resumed its cooperation 

with the IAEA. Thus, it can be expected that reviving of the JCPOA in 2021 could also lead to increasing 

level of trust in relations between Iran and IAEA. 

The IAEA’s increasing concerns about the Iranian nuclear program are also connected with the so-

called Nuclear Archive that was seized by the Israeli intelligence service in 2018. The seized Iranian materials 

were analysed by the IAEA, which concluded that most of the received information can be trusted. The 

Nuclear Archive provided to the IAEA an additional information about the Iranian past nuclear activities and 

 
1 International Atomic Energy Agency (2021). Joint statement by the Vice-President of the Islamic Republic of Iran 

and Head of the AEOI and the Director General of the IAEA <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/joint-

statement-by-the-vice-president-of-the-islamic-republic-of-iran-and-head-of-the-aeoi-and-the-director-general-of-the-iaea> 

(2021, July, 01).  
2 BBC News (2021). Iran agrees to extend IAEA nuclear monitoring deal for one month 

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57229775> (2021, July, 01). 
3 Motamedi, M. (2021). Vienna talks on Iran’s nuclear deal conclude hopeful opening week. Al Jazeera, April, 9 

<https://www.aljazeera.com/news/2021/4/9/vienna-talks-on-irans-nuclear-deal-conclude-hopeful-first-week>  

(2021, July, 01). 
4 Gençtürk, A. (2021). Iran not answering questions on its nuclear program: IAEA. Anadolu Agency. 

<https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iran-not-answering-questions-on-its-nuclear-program-iaea/2266702>  

(2021, July, 01). 
5 Wintour, P. (2021). Iran’s failure to explain uranium traces is ‘big problem’, says IAEA chief. The Guardian, May, 26. 

<https://www.theguardian.com/world/2021/may/26/iran-failure-explain-uranium-traces-big-problem-iaea-un>  

(2021, July, 01). 
6 Murphy, F., Irish, J., Pamuk, H. (2021). IAEA demands Iran answer on monitoring, Iran says not obliged to reply. 

Reuters, June 25. <https://www.reuters.com/world/middle-east/us-blinken-says-lack-iaea-iran-monitoring-deal-

serious-concern-2021-06-25/> (2021, July, 01). 
7 Albright, D., Burkhard, S. (2021). The International Inspectors Hold the Key to Truly Bringing Iran  

into Compliance with the Nuclear Deal’s Key Peaceful Pledge. The Institute for Science and International Security.  

<https://isis-online.org/isis-reports/detail/the-international-inspectors-hold-the-key/8> (2021, July, 01).  
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the facilities, where these activities were done1. Based on this new information, the IAEA asked Iran to clarify 

some questions about its nuclear past, but Iran failed to do this2. 

However, taking into account the tense relations between Iran and Israel, the information from the 

Israeli intelligence service about the Iranian nuclear issues should be assessed critically. It seems that the 

current problems of the IAEA-Iran relations are mostly caused by the past nuclear activities of Iran rather 

than its current attempts to go nuclear. As it was revealed by the IAEA and US intelligence, until 2003, Iran 

really conducted activities to produce the nuclear bomb, but after signing Additional Protocol in 2003 or a 

bit earlier, these activities were stopped3, and afterwards, Iran just worked on uranium enrichment, but not 

on the nuclear bomb’s design. Iran’s desire to cover the traces of the past nuclear weapons program could be 

understood, because the Iranian officials always repeat that the Iranian nuclear program is completely 

peaceful, and the nuclear weapon is even forbidden by the fetwa (religious order) of the Iranian Supreme 

Leader Ayatollah Ali Khamenei4. Perhaps, Iran does not wish to discover to the IAEA all the information 

related to its past nuclear program because it fears that its image and reputation could be damaged. 

The IAEA also warned that during its activities to enrich uranium to 63% level, Iran obtained a valuable 

experience, which potentially could be used for the future nuclear weapons program and which Iran lacked 

before signing the JCPOA in 20155. However, it seems that the international community cannot simply 

prohibit Iran to know something about the nuclear weapons. The problem of increased nuclear knowledge of 

Iran could be overcome by increased level of transparency of the Iranian nuclear program. 

The political role of the IAEA in dealing with the Iranian nuclear program generally increased in 2021 

because the IAEA’s diplomacy with Tehran helped to save the JCPOA and nuclear negotiations with Iran in 

spring 2021. Perhaps, due to this increased role of the IAEA, the concerns about IAEA’s reports on decreasing 

cooperation with Iran also grow. It seems that the IAEA Director General Rafael Grossi tried to decrease 

tension around the IAEA-Iran relations in June 2021 when he stated that the nuclear deal with Iran could be 

reached after the new Iranian president enters the presidential office in August 20216. 

Thus, although the IAEA played in general a constructive and positive role in solving the Iranian 

nuclear issue, overestimating of the political impact of the IAEA could hinder reaching agreement with 

Iran. However, the nuclear negotiators with Iran seem to adequately assess the situation. In June 2021, the 

P5+1 countries dismissed the IAEA warning about the questionable character of the Iranian nuclear 

activities and pushed for breakthrough in talks with Tehran.7 It seems the negotiators chose the best 

approach toward the Iranian nuclear issue because if the talks with Iran succeed, the IAEA concerns would 

be settled, and if the negotiations fail there will be time to impose the new sanctions against Iran anyway. 

Thus, despite the lack of common approach toward the Iranian nuclear issue, the problems in the IAEA-

Iran cooperation will unlikely prevent achieving the nuclear deal with Iran. If this deal collapses it will 

most likely be caused by other reasons but not by crisis in Iran-IAEA relations because the IAEA just fixes 

and reveals the nuclear crisis around Iran but not creates it. The future problems of Iran-IAEA cooperation 

might be caused by the provocative nuclear policy of the Iranian hardliners who dominate the Iranian 

political landscape now and who usually support more active development of the nuclear program despite 

the international pressure. The victory of ultraconservative politician Ebrahim Raisi at the Iranian 

 
1 Fitzpatrick, M. (2019). The IAEA’s diligent investigation of Iran’s ‘atomic archive’. The International Institute 

for Strategic Studies <https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/03/the-iaeas-diligent-investigation-of-irans-atomic-archive> 

(2021, July, 01). 
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<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2007-dec-04-fg-iran4-story.html> (2021, July, 01). 
4 Dorel, D. (2013). Iran says nuclear fatwa exists; others don’t buy it. USA Today, April 10. 
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(2021, July, 01). 
6 Iran International (2021). IAEA’s Grossi Says Nuclear Deal Must Wait for New Iran Government. 

<https://iranintl.com/en/iran-in-brief/iaeas-grossi-says-nuclear-deal-must-wait-new-iran-government>  

(2021, July, 01). 
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presidential elections in June 2021 increased the concerns that Iran will further decrease its cooperation 

with IAEA and try to push forward its provocative nuclear program.1 However, there is a hope that 

the international community will force the Iranian hardliners to be pragmatic and agree to limit the Iranian 

nuclear program to avoid the further sanctions. 

Therefore, we can expect that the new elected president Ebrahim Raisi will find the way to cooperate 

with the IAEA and lift economic sanctions from Iran. In such a way, the Iranian hardliners could also receive 

an important advantage over their political rivals from the moderate and reformist camp because if the 

conservative government manages to lift sanctions, its popular support will increase. 

Conclusion. We can conclude that the hypothesis of this research is generally confirmed because IAEA 

played a constructive role in dealing with the Iranian nuclear issue. In 2000s, the IAEA pressure on Iran 

finally helped to convince Tehran to sign the nuclear deal, and after signing JCPOA, IAEA did an important 

work to verify fulfilment of this agreement. In 2021, the IAEA’s role in saving the nuclear negotiations with 

Iran was particularly important. Nevertheless, some alarmist statements of the IAEA in May – June 2021 

could damage the negotiation process with Iran. Therefore, it can be concluded that although the IAEA plays 

an important political role in dealing with Iran, this role should not be overestimated by the P5+1 countries, 

which try to revive and save the nuclear deal with Iran. 

The case of Iran also demonstrates that sometimes IAEA has an important political impact, because 

the international situation around the Iranian nuclear program depends on the IAEA reports and statements 

and on its direct talks with Tehran. Thus, the IAEA plays not only the technical role to monitor and verify 

Iran’s nuclear program, but the Agency also remains one of the important actors of the international relations, 

which try to find a solution of the Iranian nuclear issue. 

The research findings of the article could be used by diplomats, scholars, and students to understand 

better the problems and prospects of the cooperation between IAEA and Iran. The further research papers about 

Iran – IAEA cooperation could consider those aspects of this topic that were not discussed in detail in this 

article. For example, the future publications could discuss the role of personal relations between the IAEA 

officials and the Iranian leaders in the development of the IAEA – Iran cooperation or the impact of the US and 

Israeli intelligence reports on the IAEA official position regarding the Iranian nuclear program. 
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This article defines the positions of Eurosceptic parties on key policies of European integration. 
Eurosceptic parties from the United Kingdom criticized the EU and spread Eurosceptic ideas 
among citizens. Such parties’ activities caused Brexit and provoked the discussion about the 
possibility of exit process in the other EU Member States and further European integration. To 
answer this question, I defined the positions of Eurosceptic parties to the key policies of European 
integration: single market and trade, economic and Monetary Union, Schengen area and 
migration, Common foreign policy and security, and supporting EU membership. 
I analyzed policy documents, interviews, and public speeches. I divided all information into tables, 
which show parties’ positions on policies of European integration. After Brexit, Eurosceptic parties 
weaken their harsh rhetoric towards the EU and call for reform policies. According to the results 
of the research, most parties support cooperation in the single market and trade. The parties 
suggest reforming Eurozone and the Schengen area. The Common foreign policy and security 
remain debatable policies of cooperation. 
Most Eurosceptic parties support EU membership without further enlargement. The most radical 
positions on European integration have parties from East and South Europe. There are the Kotleba 
from Slovakia, the Communist Party of Bohemia and Moravia, the Freedom and Solidarity from 
the Czech Republic, the Bulgarian National Movement, the Human Shield from Croatia, the Greens 
and the Left Party from Sweden, the Left Alliance from Finland, the Party for the Animals from the 
Netherlands. Euroscepticism does not threaten further European integration, while most 
Eurosceptic parties propose reforming the EU policies and support European integration. 
Keywords: European integration, Eurosceptic party, single market and trade, Eurozone, 
Schengen area. 

The first manifestations of opposition to the EU appeared in the parties of the EU Member States. 

Subsequently, Eurosceptic political parties or influential political groups have registered in almost every EU 

country. The opponents of such information campaign announced leaving the Eurozone or the Schengen area, 

or even more radically, called for a referendum leaving the EU. However, the question remains open whether 

they are categorical or populist. Therefore, it is necessary to define how strong the influence of party 

Euroscepticism on EU policy is and whether it has not changed in the last years. The highest level of 

opposition to the EU is in Italy, Greece, and among the Member States from Central and Eastern Europe. 

Eurosceptic parties are also active in Germany, France, the Netherlands, and Denmark. Besides, the level 

of Euroscepticism depends on economic development, political stability, and region. 

In the following paragraphs, I will examine the position of all Eurosceptic parties in each EU Member 

States according to the region and submit information in the three tables. 

Party Euroscepticism in Central and Eastern Europe. Party Euroscepticism is associated with 

populism in Central and Eastern Europe. The reasons for the growing opposition to the EU in this region are 

the refugee quotas distribution, Russian influence, and the consequences of the economic crisis. Table 1 

shows the positions of Eurosceptic parties on EU policies. Next, I will provide the analysis of party 

Euroscepticism in the region. 

Hungary is one of the most Eurosceptic countries in the region. The two largest Eurosceptic parties, 

the Fidesz and the Jobbik, won seats in the national and European parliaments. Mostly, the positions of the 

parties to the European integration are similar. In particular, both parties support the single market and 

trade, strengthening cooperation in the economy. The Jobbik is in favour of joining the Eurozone. Both 
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parties condemn the EU policy towards migration and sanctions against Russia1. The Fidesz2 and the Jobbik 

cannot determine their positions to further cooperation but support European integration3. Other 

Eurosceptic parties, the Workers Party and the Green Party, strengthen their opposition to the EU, but they 

did not enter the European Parliament4. Despite that, Euroscepticism in Hungary has no real ideological 

or political basis. 

There is also a high level of opposition to the EU in Austria. The largest and only Eurosceptic party 

in the European Parliament is the Freedom Party of Austria. Initially, the party opposed the EU integration, 

but after the 1990s changed its position and now is a representative of soft Euroscepticism. The Freedom 

Party of Austria is against accession to the Monetary Union and the migration policy of the EU but supports 

the Common foreign policy and membership in the EU. In addition, the Eurosceptic party stands for neutrality 

in defence and security policy5. The Eurosceptic parties are the Alliance for the Future of Austria, the Team 

Stronach, and the Reform Conservatives. All parties did not win seats in the European Parliament. The 

situation with the level of opposition to the EU in Austria is quite similar to Hungary. Austrian Eurosceptic 

parties want to keep ties with the EU. 

The largest Eurosceptic parties in the Czech Republic are the Public Democratic Party, Freedom and 

Direct Democracy, and the Communist Party of the Czech Republic and Moravia. All three Eurosceptic 

Czech parties are hard Eurosceptic and won seats in the national and European parliaments. The Public 

Democratic Party, the Freedom, and the Direct Democracy support the single market and trade6. The 

Communist Party of the Czech Republic and Moravia rejects cooperation in these fields. All parties oppose 

the Common foreign policy and defence and favour of leaving the EU7. However, the probability that the 

Czech Republic will leave the EU is low. The Czech Republic must hold a referendum. Even if the parties 

unite to get voters, they will not have enough to launch a process. Therefore, the idea of exit remains populist 

and unrealistic. Eurosceptics can threaten the integration, spreading Eurosceptic ideas among the citizens. 

The Czech Sovereignty, the Freedomites, the Party of Free Citizens, and the Workers’ Party did not come to 

any parliaments. The most active party is the Public Democratic Party, founded by the Czech former president 

and Eurosceptic V. Klaus. A politician A. Babiš founded the ANO. His party joined the pro-European group 

in the European Parliament. But A. Babiš criticises the EU and has the pro-Russian position. 

In Slovakia, two Eurosceptic parties, the Kotleba and the Freedom and Solidarity, entered the European 

Parliament. Both parties are radical and propose to stop integration and begin a process of withdrawal8. 

Eurosceptic nationalist parties with less support are the People Party Our Slovakia, the Slovak National Party, 

the New Majority Party, and We Are Family. Compared to previous parliamentary elections, the Slovaks 

Eurosceptics have lost their votes9. 
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A minimal level of Euroscepticism is in Slovenia. There are only two Eurosceptic parties: 

the Slovenian National Party and the Left. None of them entered the European Parliament, which shows 

the Slovenia pro-European policy1. 

After joining the EU in 2008, the level of Euroscepticism in Bulgaria rose. However, after 2014, the 

level of opposition to the EU is declining. In the 2019 elections, the Bulgarian Socialist Party and 

the Bulgarian National Movement entered the European Parliament. The Bulgarian Socialist Party supports 

EU policy but censures migration policy and sanctions against Russia. The Bulgarian National Movement is 

more Eurosceptic and does not support strengthening integration2. Both the Bulgarian Socialist Party and the 

Bulgarian National Movement are soft Eurosceptic. The Union of Communists in Bulgaria, the National 

Front for the Salvation of Bulgaria and the Attack are also Eurosceptic. 

The situation is twofold in Romania. The Eurosceptic parties, the New Republic, the Greater 

Romania Party, and the New Right entered neither the Romanian nor the European parliaments. However, 

the pro-government Social Democratic Party, which led Romania to membership in 2008, condemn EU 

institutions last few years. The reasons were not the migration or economic crises but the internal situation 

in the country. Romanian politicians tried to circumvent their legislation in the run for the Prime Minister’s 

chair, and the EU condemned it. The Social Democratic Party also criticises the EU3. It won 9 

of the 33 seats in the European Parliament and almost half in the Senate and Chamber of Deputies. 

The Social Democratic Party does not call for the withdrawal from economic unions or the EU but accuses 

the EU of bureaucracy and social inequality4. 

Although, the anti-European sentiment is not widespread in Croatia. Several Eurosceptic parties 

registered, such as the Human Shield, the M. Shkoros People’s Movement, the Croatian Christian Democratic 

Party, the Independence for Croatia, the Croatian Party of Rights, the Croatian Pure Party of Rights, 

the Autochthonous Croatian Party of Rights, the Croatian Democracy, Only Croatia – Movement for Croatia. 

The Eurosceptic parties that entered the European Parliament are the Human Shield and the People’s 

Movement of M. Shkoros. The Human Shield is hard Eurosceptic and does not support the strengthening of 

cooperation in any area and calls for withdrawal from the EU5. The M. Skoros People’s Movement reformed 

from the Croatian sovereignists in February 2020, which later joined the Croatian Growth Party, the Croatian 

Conservative Party, and the Croatian Party of Rights. Not all these parties are Eurosceptic, only the Croatian 

Conservative Party. They won a seat in the European Parliament after the withdrawal of the United Kingdom. 

The party is unknown and does not have a position on the EU policies, but is a member of the Eurosceptic 

parliamentary group European Conservatives and Reformists and fully supports its policy. 

In Poland, the level of distrust EU has also increased in the last years. The Right Wing of the Republic, 

the Congress of the New Right and the Confederation of Freedom and Independence are hard Eurosceptic 

parties, but not members of the European Parliament. The parties do not support any EU initiative and propose 

to leave the EU. An ambiguous situation is with the Law and Justice. The party supports the single market but 

opposes the Eurozone. Members of the Law and Justice want to strengthen military cooperation but weaken 

political integration6. Two other soft Euroscepticism parties, United Poland and the Agreement won seats in the 

European Parliament. These parties criticize the EU economic policy and call for more protectionism7. 

In Latvia, the level of opposition to the EU grows last years. The National Alliance is the only 

Eurosceptic party in the European Parliament. The party mainly criticises migration policy and calls 

 
1 Haček, M. (2020). The Difficult Look Back: Slovenian Democratic Path after European Union Accession.  
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world-europe-36331903> (2021, March, 01). 
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for strengthening security policy. The National Alliance is against federalisation1. The other Eurosceptic 

parties in Latvia, the Union of Greens and the Farmers and For Latvia from the heart, did not enter 

the European Parliament. 

We can observe a similar situation in Estonia. Two Eurosceptic parties, the Centre Party and the 

Conservative People’s Party of Estonia, entered the European Parliament. The Centre Party is not entirely 

Eurosceptic, although its leaders criticise the EU policy but do not oppose any level of integration. The 

members of the Centre Party consider that Brexit caused a domino effect, and it would be possible that in 5 

years’ Estonia can consider an exit plan. The Centre Party is Eurosceptic because of its ties with Russia2. 

However, its popularity has been declining last time. If in 2016 the party leader won the election of the Prime 

Minister of Estonia, in 2019, his support fell by 30 %. The Conservative Party of Estonia supports economic 

integration and membership in the EU, completely rejects the European migration policy3. The Eurosceptic 

Estonian Independence Party did not win seats in the European Parliament. The party members support 

economic integration and are not against membership. They warn, the EU economy can negatively affect the 

development of Estonia, which will lead to withdrawal. Estonia has a low level of party Euroscepticism 

compared to other EU member states. 

I observe the lowest level of Euroscepticism in Lithuania. Only the Electoral Action of Poles 

in Lithuania – Christian Families Alliance entered the European Parliament and won one seat out of 11. 

The party upholds close relations with Polish Law and Justice and receives financial help from Russian 

politicians. The party censures the EU but does not have prevailing views on further cooperation. I define 

several other Eurosceptic parties, the Welfare of Lithuania Party, The Centre Union of Lithuania, and the 

Lithuanian Nationalist and Republican Union, but their electoral support is low. Eurosceptic parties support 

the single market and trade, but they discuss migration policy, the Common foreign and security policies. 

Eurosceptic parties from The Czech Republic, Croatia and Slovakia do not support European integration. 

However, the parties review their positions on policies because of the pandemic of Covid-19 and growing 

tensions with Russia. 

Party Euroscepticism in South Europe. Economic and migration crises affected Southern Europe. 

It contributed to the growing dissatisfaction with the EU that Eurosceptics have successfully used. Table 2 

presents the positions of Eurosceptic parties on EU policies with further detailed explanation. 

Italy is one of the most Eurosceptic states in this region, while its Eurosceptic parties won the most 

seats in European Parliament among other Eurosceptic parties. The League or North League is a typical 

nationalist and Eurosceptic party. The party upholds protectionism in trade policy, deportation of migrants 

and calls for a referendum to membership in the Eurozone. The League supports a Common foreign policy 

and EU membership4. The Five Star Movement, which Journalists and Europeans immediately named the 

party Eurosceptic, supports the single market, Monetary Union, Common foreign policy and EU membership 

but calls for reform of the Schengen Area and the system of migrants quotas. And the last Eurosceptic party, 

which won seats in the Italian and the European parliaments, is the newly formed Brothers of Italy. The party 

supports nationalist ideas that often contradict European values. Thus members of the party want to weaken 

economic cooperation to withdraw from the Eurozone while maintaining membership in the EU5. The 

Eurosceptic parties are the New Force, the National Front, the National Movement for Sovereignty, and the 

Communist Party of Italy. But their influence on European and Italian politics is low, as they did not win 

seats in any parliament. The parties criticise the EU ineffective policy on resolving the migration and debt 

crisis and call for reforms. It is also worth noting that the parties in their rhetoric and programs do not focus 

on Common foreign policy and security but do not deny this format of cooperation. By the way, none 
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of the parties supports the idea of leaving the EU. The consequences of the Covid-19 pandemic negatively 

affect relations between Italy and the EU, but the scenario of withdrawal from the EU remains unlikely. 

There is also a high level of Euroscepticism in Greece. The increasing Euroscepticism in Greece began 

because of the financial crisis, especially after the debt crisis. The popularity of Euroscepticism grows, and 

even pro-European leaders condemn the EU. Greece’s largest Eurosceptic party is Syriza, which has a 

nationalist vision of Greek policy and criticises the EU for ineffectively resolving the debt and migration 

crises. In the 2018 parliamentary elections, Syriza lost first place to the more pro-European party, the New 

Democracy. It shows a decline in the popularity of its policy. Considering the consequences of the Eurozone 

crisis and the migration crisis, Syriza supports Common foreign policy and membership in the EU. The Greek 

Solution, the Golden Dawn and the Independent Greeks are also Eurosceptic parties. The Greek Solution 

wants to leave the Eurozone and the Schengen Area and has an idea to launch a free trade zone with China, 

Russia and India. The Greek Solution wants Greece to leave the EU. The Golden Dawn Party and Independent 

Greeks entered neither parliament. The Golden Dawn Party is a representative of hard Euroscepticism and 

supports leaving the EU. The Independent Greek party agrees with the integration process with multilateral 

cooperation1. There are many Eurosceptic parties in Greece but with different views on keys policies. 

Therefore it is impossible to strengthen the Eurosceptics influence on Greece policy. 

There is a high level of opposition to the EU in Spain, where the largest Eurosceptic parties are the 

Podemos, the Vox and the United Left. The Podemos promotes the idea of repealing the Lisbon Treaty, but 

it supports European integration and calls for the unification of legislation in all areas. However, the party 

calls for reforming the single market, the Monetary Union and the Schengen Area. The Vox party has a dual-

position on migration, which denies migration from the Middle East but supports migration from Latin 

America. The party wants Spain to remain a member of the EU, but without further integration2. Other 

Eurosceptic parties are the Catalan party and the Popular Unity Candidacy with low support. 

Eurosceptic parties from Portugal are the Left Bloc and the Communist Party in coalition with the 

Green Party. The Left Bloc and the Communist Party are representatives of hard Euroscepticism and 

oppose EU membership. The parties also criticize the single market and trade, want Portugal to leave the 

Eurozone, and are against the Common foreign and defence policies. Although, parties have a desire to 

cooperate with pro-European forces. In particular, the Left Bloc party joined the pro-European Social 

Democratic Party3. The other two Eurosceptic parties, the National Renewal Party and the Green Party, did 

not enter the European Parliament. 

In the Mediterranean region, I also observe a certain level of Euroscepticism in the Republic of Cyprus. 

No Eurosceptic party from Cyprus entered the European Parliament. The Eurosceptic parties are the 

Solidarity Movement and the National Popular Front. The parties are soft Eurosceptic and support leaving 

the Eurozone, but not the EU. 

Malta is one of those Member States, which has a low level of Euroscepticism. None of the opposition 

parties to the EU entered the European Parliament or the national parliament and has low electoral support. 

In the past, before EU membership, the Liberal Party did not support membership. Currently, all parties fully 

support membership and all EU initiatives. The Communist Party of Malta, the State Actions, Liberal Malta 

and the Alliance for Change are Eurosceptic parties, but they are not active4. 

Eurosceptic parties from South Europe support the single market and trade, but they criticise 

the Eurozone and the Schengen Area. The Podemos and the Vox have weak positions on these policies. 

The most radical positions have the Left Bloc and the Communist Party from Portugal. They do not support 

cooperation at all and call for withdrawal from the EU. Most Eurosceptic parties support a Common foreign 

policy and defence, as well as EU membership. 

 
1 Ekathimerini (2019). Small Euroskeptic, far-right Greek Solution party may squeeze into Euro Parliament 

<https://www.ekathimerini.com/news/240887/small-euroskeptic-far-right-greek-solution-party-may-squeeze-into-

euro-parliament/> (2021, March, 10). 
2 Arribas, J. (2020). Spexit or Spanish nationalists finally coming out of the Eurosceptic Closest. The European Student 

Think Tank <http://www.esthinktank.com/spexit-or-spanish-nationalists-finally-coming-out-of-the-Eurosceptic-closest/> 

(2021, March, 10). 
3 Dennison, S. (2019). The instinctive multilateralist: Portugal and the politics of cooperation. European Council on Foreign 

Relations. <https://www.ecfr.eu/publications/summary/instinctive_multilateralist_portugal_politics_cooperation> 

(2021, March, 10). 
4 Attard, J. (2019). From mainstream to margins: the evolution or decline of Euroscepticism in Malta’s party system. 

The University of Malta <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46387> (2021, March, 10). 
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Party Euroscepticism in the Nordic and Central Europe. The states from North and Central Europe 

are donors for weaker member states. It provokes increasing Eurosceptic movement in this region. 

The consequences of the economic crisis and the migration crisis only exacerbated this feeling. I show 

the Eurosceptic attitudes towards the European integration in Table 3 with the analysis of party 

Euroscepticism in the region. 

In Sweden, the Left Party, the Swedish Democrats and the Greens entered the European Parliament. 

Swedish parties are soft Eurosceptic as they oppose the functioning of the Eurozone and call for reform of EU 

migration policy. The Left Party, the Swedish Democrats and Greens, partially support the Common security 

policy and EU membership, but without further political integration1. The level of opposition to the EU declines 

in Sweden. The Left Party has changed its position since 2019 and supports membership in the EU. 

Several Eurosceptic parties entered the European Parliament from Finland: the Finns Party and the Left 

Union. Eurosceptic parties criticise the migration policy and the Eurozone. However, parties support 

membership in the EU, albeit under certain conditions2. The members of the Left Union have more anti-

European views and do not support further economic integration. Mainly, the Eurosceptic parties from 

Finland are representatives of soft Euroscepticism. 

Denmark Eurosceptic parties are the People’s Movement Against the EU, the New Law, the Red-Green 

Alliance and the Danish People’s Party. The only Red-Green Alliance and the Danish People’s Party won 

seats in the European Parliament. The Danish People’s Party supports only the single market and noting that 

it is only a matter of time before Denmark leaves the EU. The Red-Green Alliance has a similar position but 

still supports Danish membership3. Denmark has much in common with the United Kingdom, and they have 

long been the most Eurosceptic states in the EU. 

I noticed an ambiguous situation with manifestations of Euroscepticism in Ireland. After Brexit, 

Eurosceptic parties weakened their opposition to the EU. In particular, the Sinn Féin supports cooperation 

with the EU and refuses to leave the EU. However, several new Eurosceptic parties, which have low electoral 

support, call for leaving the EU. The party Solidarity-People more important to profit is against implementing 

the Lisbon Treaty and the EU militarisation. Other parties, such as the Socialist Party, the Irish Freedom 

Party, and the Right to Change, tried to form a coalition among other parties to leave the EU. But their support 

among citizens is not significant4. 

The Euroscepticism in Belgium bases on the national-ethnic factor. The country has Eurosceptic parties 

from the Flanders and the Wallonia. Flemish Eurosceptic parties are the Flemish Interest and the New Flemish 

Alliance. The New Flemish Alliance is a long-standing pro-European trend, but in 2011 they switched to soft 

Euroscepticism. The Walloon Eurosceptic parties are the Nation, the National Front, the People’s Party, the 

Libertarian Party. There is also the Workers’ Party of Belgium, which is communist and not a member of the 

European Parliament. In the European Parliament entered only the New Flemish Alliance. The party supports 

all policies of European integration with partial reforms. The Belgian parties are soft Euroscepticism. 

In the last few years, party Euroscepticism has grown in the Netherlands. The most eurosceptic parties 

in the EU are the Forum for Democracy and the Party for the Animals. The first one, the Forum for 

Democracy, proposes deeper cooperation in the single market and holds a referendum on leaving the EU. 

The Party for the Animals only supports membership in the EU without further integration. The Eurosceptic 

parties oppose strengthening cooperation in Common foreign and defence policies. 

The level of opposition to the EU in Luxembourg is the lowest among all member states. It registered 

only two parties of soft Euroscepticism, such as the Alternative Democratic Reform Party and the Left, which 

 
1 Winnerstig, M. (2019). Sweden’s New Government and Its Possible Consequences for Swedish Defence and 

Security Policy. The Swedish Defence Research Agency <https://icds.ee/swedens-new-government-and-its-possible-

consequences-for-swedish-defence-and-security-policy/> (2021, March, 10). 
2 The Economist (2019). The right-wing Finns Party does well in Finland’s election 

<https://www.economist.com/europe/2019/04/17/the-right-wing-finns-party-does-well-in-finlands-election>  

(2021, March, 10). 
3 Christiansen, P., Elklit, E. (2020). The Oxford Handbook of Danish Politics. p.336-337 

<https://books.google.com.ua/books?id=XyvsDwAAQBAJ&lpg=PA336&ots=nSI66FqfDI&dq=Red%E2%80%93 

Green%20Alliance%20(Denmark%20Euroscepticism&hl=uk&pg=PA336#v=onepage&q=Red%E2%80%93Green% 

20Alliance%20(Denmark%20Euroscepticism&f=false> (2021, March, 10). 
4 Khan, S. (2020). What Sinn Féin’s election success means for Irish relations with the EU – and Brexit.  

The Conversation Trust <https://theconversation.com/what-sinn-feins-election-success-means-for-irish-relations- 

with-the-eu-and-brexit-131507> (2021, March, 10). 
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did not enter the European Parliament. Members of the Alternative Democratic Reform Party support EU 

membership and cooperation in the single market, but the EU must consider the interests of Luxembourg, 

especially in financial issues. The Left Party also supports membership in the EU but notes the ineffectiveness 

of social policy, including migration policy. The parties are in opposition and with a low level of support 

among citizens. 

The National Front, the Left, the Movement for France, the Popular Republican Union, the French 

Communist Party, the New Anticapitalist Party, The Citizen, and the Republican Movement are Eurosceptic 

parties from France. The National Front and the Left have sufficient influence on state policy and won seats 

in the national parliament and the European Parliament. In 2019, the leader of the National Front, M. Le Pen, 

rejected the idea of leaving the European Union. However, the National Front remains one of the most 

Eurosceptic parties, and its leaders call for reform of the Monetary Union. Party opposes the EU migration 

policy and the Schengen Area but supports EU membership1. 

In Germany, the situation is similar to the one in France. The two anti-European parties, the Alternative 

for Germany and the Left, entered the European Parliament. None of the parties supports leaving the EU. The 

Left does not have clear Eurosceptic views, but there are some disintegration ideas. The members of the 

Alternative for Germany represent soft Euroscepticism. They oppose the Common defence policy, do not 

have a distinct position on economic and trade, but support EU membership2. 

Party Euroscepticism in Northern and Western Europe is not high. Almost all parties are ready to 

continue cooperation in the single market. Eurosceptic parties from Finland, Sweden, and Denmark oppose 

the Eurozone and the Common foreign and security policy. The Common foreign policy and defence are still 

debatable policies of European integration, where the positions of Eurosceptic parties differ radically. Almost 

all parties, except the Dutch Forum for Democracy and the Danish People’s Party, support EU membership. 

The most Eurosceptic countries in the region are the Netherlands and Denmark. 

The Eurosceptic parties positions on policies of European integration. I identified fives formats 

of cooperation and described how Eurosceptic parties support or do not support these policies. 

Over forty Eurosceptic parties won seats in the European Parliament. And twenty-two parties of them 

support the single market and trade. Despite the harsh rhetoric, the parties from Greece and Hungary are also 

ready to continue cooperation in the single market. The Alternative for Germany cannot form its position on 

this issue because of differences among party members. Opponents of the single market are the Communist 

Party of Bohemia and Moravia, the Freedom and Solidarity from the Czech Republic, the Kotleba from 

Slovakia, the Bulgarian National Movement, the Human Shield from Croatia, the Greens and the Left Party 

from Sweden, the Left Alliance from Finland, the Party for the Animals from The Netherland and the French 

National Front. The most Eurosceptics position to single market and trade have the parties from Eastern and 

Northern Europe. 

The Eurosceptic parties focus mainly on the negative consequences of the Eurozone. Almost half of 

the parties do not support the Eurozone and call for the exit. The Freedom and Direct Democracy and the 

Communist Party of Bohemia and Moravia, the Swedish Democrats and the Greens, the Animal Party and 

the Forum for Democracy, the Finnis Party and the Left Alliance, the Red-Green Union and the Danish 

People’s Party are against any cooperation in economic and monetary unions. 

Most Eurosceptic parties support the reform of the Schengen Area and the migration policy of the EU 

and call for the fight against illegal migration. The hard Eurosceptic parties support the withdrawal from the 

Schengen Area and the reforming EU migration policy. There are the Bulgarian National Movement, the 

Human Shield from Croatia, the Communist Party of Bohemia and Moravia and the Freedom and Solidarity 

from the Czech Republic, the Kotleba from Slovakia, the Greens and the Left Party from Sweden, the Left 

Alliance from Finland, Party for the Animals from the Netherlands and the French National Front. The states 

from Northern and Eastern Europe have a much more radical position on this stage of cooperation. 

The parties from Portugal, the Czech Republic, Slovakia, Sweden, Denmark, Ireland, the Netherlands, 

and France oppose the Common foreign policy. Parties from North and Eastern Europe, namely, Poland, 

Latvia, Sweden and the Netherlands, support the Common defence and security policy, but Eurosceptics from 

Germany and Finland oppose it. The debatable issue is the sanctions against Russia, which the Bulgarian 

 
1 Sapin, C. (2019). Le Rassemblement national abandonne définitivement la sortie de l’euro. Le figaro 

<https://www.lefigaro.fr/politique/2019/01/16/01002-20190116ARTFIG00326-le-rn-abandonne-la-sortie-de-l-euro.php> 

(2021, March, 10). 
2 Bundeszentrale für politische Bildung (2018). Die Programmatik der AfD. 

<https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/afd/273132/programmatik> (2021, March, 10). 
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Socialist Party and the Hungarian Fidesz want to lift. Northern states are against the accession of Turkey. 

By the way, Eurosceptic parties offer to choose multispeed Europe. 

Nearly all parties exclude the possibility of withdrawal from the EU. Seventeenth parties are ready to 

strengthen integration, but eleventh parties want to keep current cooperation. Over twelfth parties from 

the Czech Republic, Slovakia, Greece, Portugal, Croatia, France, Denmark, and the Netherlands oppose 

membership. The more Eurosceptic position party has, the fewer seats it won in national and European 

parliaments. It shows that the citizens do not support the disintegration views of its party leaders. 

After Brexit, Eurosceptic parties lost the support among the citizens and the influence on the national 

and European parliaments. Therefore, the exit from the EU remains unlikely. Last year the parties weakened 

their strong criticism of the EU. Thus, the French National Front and Hungary Fidesz begin to support the 

EU membership. Eurosceptics do not unite and can not promote anti-European ideas. A much bigger problem 

may be that Eurosceptic parties can not agree on future cooperation. We can find Eurosceptic parties with 

similar ideologies and goals like the communist parties from Central and Eastern Europe, but it is not enough 

to act as a single force against the EU. The manifestation of Euroscepticism has decreased in the European 

Parliament and the EU, compared to previous years. 

Conclusions. In this article, I identified and analysed the positions of Eurosceptic parties towards the 

policies of European integration. Eurosceptic parties criticise the EU for the lack of response to crises and 

propose reforming those policies. The Eurozone and migration policy denounce the most. Eurosceptic parties 

positions diverge on the Common foreign and security policy. Members of hard Eurosceptic parties call for 

withdrawal from the EU. However, they do not have enough support among the citizens in the national and 

European parliaments to launch that process. Eurosceptic parties do not have a single vision of the future 

European Union. The leaders of Eurosceptic parties have not taken leadership roles in governing 

the countries. It shows a lack of a single tool for implementing their Eurosceptic policies. Сonsequently, there 

is a declining level of party Euroscepticism in the EU. 

References: 

1. Dunai, M. (2017). Hungary’s Jobbik supports the EU deepening with voters’ blessing. Reuters 

<https://www.reuters.com/article/us-hungary-jobbik-eu/hungarys-jobbik-supports-eu-deepening-with-voters-

blessing-idUSKBN1CW1TR> (2021, February, 01). [in English]. 

2. Duro, J. (2016). Becoming mainstream? Euroscepticism among established Parties in V4 countries. Eurasian 

Journal of Social Sciences <https://www.researchgate.net/publication/309659788_BECOMING_MAINSTREAM_ 

EUROSCEPTICISM_AMONG_ESTABLISHED_PARTIES_IN_V4_COUNTRIES/link/581c87c408aea429b291

bed2/download> (2021, February, 03). [in English]. 

3. Kroet, С. (2016). Hungary’s far-right Jobbik says leaving the EU is no longer on the agenda. Politico 

<https://www.politico.eu/article/hungarys-far-right-jobbik-leader-gabor-vonasays-leaving-eu-no-longer-on-the-agenda/> 

(2021, February, 01). [in English]. 

4. Hungary Today (2021). Opposition LMP Changes Name <https://hungarytoday.hu/opposition-lmp-changes-name/> 

(2021, February, 01). [in English]. 

5. FPOE (2016). Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs [Party program of the Freedom Party of Austria] 

<https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/www.fpoe.at/dokumente/2015/2011_graz_parteiprogramm_web.pdf> 

(2021, March, 01). [in German]. 

6. Policy program SPD (2019). Program <https://spd.cz/program/> (2021, March, 01). [in English]. 

7. Spac, P. (2016). Anti-Europeanism and Euroscepticism in Slovakia. The Masaryk University 

<https://www.researchgate.net/publication/313772101_Anti-Europeanism_and_Euroscepticism_in_Slovakia/link/ 

58a58848aca27206d988567e/download> (2021, February, 01). [in English]. 

8. Kollar, A. (2019). Slovakia, the EU, and the Slovak Paradox. The University College London 

<https://www.ucl.ac.uk/european-institute/news/2019/oct/slovakia-eu-and-slovak-paradox> (2021, February, 01). 

[in English]. 

9. Haček, M. (2020). The Difficult Look Back: Slovenian Democratic Path after European Union Accession.  

Politics in Central Europe <https://content.sciendo.com/view/journals/pce/15/3/article-p419.xml?language=en> 

(2021, February, 01). [in English]. 

10. Yordanova, N. (2019). Bulgaria: Neither a Protest nor a European Vote. Centro Italiano Studi Elettorali 

<https://cise.luiss.it/cise/2019/06/01/bulgaria-neither-a-protest-nor-a-european-vote/> (2021, February, 01). 

[in English]. 

11. Gherghina S. (2019). Friends or Foes? Romania and the Council Presidency. <https://www.europa-nu.nl/id/ 

vkw8cuqf4jqw/nieuws/friends_or_foes_romania_and_the_council> (2021, March, 01). [in English]. 

12. Gurzu, А. (2019). Romania’s rulers take a Eurosceptic turn. Рolitico <https://www.politico.eu/article/romanias-

rulers-take-euroskeptic-turn/> (2021, March, 01). [in English]. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 4 2021 

 23 

13. Picule, В. (2018). Živi zid: socijal-populizam na hrvatski način [The Living Wall: Social Populism in the Croatian Way]. 

Tportal. <https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/zivi-zid-socijal-populizam-na-hrvatski-nacin-20150120>  

(2021, February, 21). [in Croatian]. 

14. Coomarasamy, J. (2016). The increasing Euro-scepticism in Poland. BBC <https://www.bbc.com/news/ 

world-europe-36331903> (2021, March, 01). [in English]. 

15. Zycie Stolicy [Life of the Capital City] (2020). Solidarna Polska: Unia Europejska chce skolonizować Polskę, 

a niemieckie korporacje zarabiają miliardy w Polsce [Solidarity Poland: the European Union wants to colonize 

Poland, and German corporations earn billions in Poland] <https://zyciestolicy.com.pl/solidarna-polska-unia-

europejska-chce-skolonizowac-polske-a-niemieckie-korporacje-zarabiaja-miliardy-w-polsce/> (2021, February, 21). 

[in Polish]. 

16. Vikmanis, G. (2016). Eiroskepticisms – no ideoloģijas par politisku līdzekli [Euroscepticism – from ideology 

to political means]. Latvijas Mediji [Latvian Media] <https://www.la.lv/eiroskepticisms-no-ideologijas-par-

politisku-lidzekli> (2021, February, 21). [in Latvian]. 

17. Veebel, V. (2017). Opposing the European Union or looking for more reforms: Different facets of Euroscepticism 

in Estonia. Baltic Defence College <https://books.google.com.ua/books?id=hTfpDwAAQBAJ&pg=PA89&lpg= 

PA89&dq=Estonian+Centre+Party+Euroscepticism&source=bl&ots=HQaLt1KeSn> (2021, March, 01). 

[in English]. 

18. Hloušek, V., Kaniok, P. (2019). The European Parliament Election of 2019 in East-Central Europe: Second-Oder 

Euroscepticism. Readcube <https://www.readcube.com/articles/10.1007%2F978-3-030-40858-9_4> (2021, March, 01). 

[in English]. 

19. Vdovychenko, V. (2019). Through the Lenses of Italy’s Euroscepticism or a Tale for the Future  

of the European integration project. The Universitatis Mariae Curie-Skłodowskalublin – Polonia 

<https://www.researchgate.net/publication/333067546_Through_the_Lenses_of_Italy’s_Euroscepticism_ 

or_a_Tale_for_the_Future_of_the_European_integration_project> (2021, March, 10). [in English]. 

20. MacKenzie, A. (2018). Which side is the Five Star Movement on? Deutsche Welle [German wave] 

<https://www.dw.com/en/which-side-is-the-five-star-movement-on/a-45664189> (2021, March, 10). [in English]. 

21. Ekathimerini (2019). Small Euroskeptic, far-right Greek Solution party may squeeze into EuroParliament 

<https://www.ekathimerini.com/news/240887/small-euroskeptic-far-right-greek-solution-party-may-squeeze- 

into-euro-parliament/> (2021, March, 10). [in English]. 

22. Arribas, J. (2020). Spexit or Spanish nationalists finally coming out of the Eurosceptic Closest.  

The European Student Think Tank <http://www.esthinktank.com/spexit-or-spanish-nationalists-finally-coming- 

out-of-the-Eurosceptic-closest/> (2021, March, 10). [in English]. 

23. Dennison, S. (2019). The instinctive multilateralist: Portugal and the politics of cooperation. European Council 

on Foreign Relations. <https://www.ecfr.eu/publications/summary/instinctive_multilateralist_portugal_politics_ 

cooperation> (2021, March, 10). [in English]. 

24. Attard, J. (2019). From mainstream to margins: the evolution or decline of Euroscepticism in Malta’s party system. 

The University of Malta <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46387> (2021, March, 10). 

[in English]. 

25. Winnerstig, M. (2019). Sweden’s New Government and Its Possible Consequences for Swedish Defence 

and Security Policy. The Swedish Defence Research Agency <https://icds.ee/swedens-new-government-and-its-

possible-consequences-for-swedish-defence-and-security-policy/> (2021, March, 10). [in English]. 

26. The Economist (2019). The right-wing Finns Party does well in Finland’s election 

<https://www.economist.com/europe/2019/04/17/the-right-wing-finns-party-does-well-in-finlands-election> 

(2021, March, 10). [in English]. 

27. Christiansen, P., Elklit, E. (2020). The Oxford Handbook of Danish Politics. 

<https://books.google.com.ua/books?id=XyvsDwAAQBAJ&lpg=PA336&ots=nSI66FqfDI&dq=Red%E2%80%93

Green%20Alliance%20(Denmark%20Euroscepticism&hl=uk&pg=PA336#v=onepage&q=Red%E2%80%93Green

%20Alliance%20(Denmark%20Euroscepticism&f=false> (2021, March, 10). [in English]. 

28. Khan, S. (2020). What Sinn Féin’s election success means for Irish relations with the EU – and Brexit. 

The Conversation Trust <https://theconversation.com/what-sinn-feins-election-success-means-for-irish-relations-

with-the-eu-and-brexit-131507> (2021, March, 10). [in English]. 

29. Sapin, C. (2019). Le Rassemblement national abandonne définitivement la sortie de l’euro [The National Rally 

definitively abandons the exit of the euro]. Le Figaro <https://www.lefigaro.fr/politique/2019/01/16/ 

01002-20190116ARTFIG00326-le-rn-abandonne-la-sortie-de-l-euro.php> (2021, March, 10). [in French]. 

30. Bundeszentrale für politische Bildung [Federal Agency for Civic Education] (2018). Die Programmatik der AfD 

[The program of the AfD]. <https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/afd/273132/programmatik> 

(2021, March, 10). [in German]. 

  



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

 24 

DOI: 10.46340/eppd.2021.8.4.3 

Kateryna Kostenko 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7087-7858 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

THE CONCEPT OF A WELL-KNOWN TRADEMARK 

IN TERMS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL 

LEGISLATION 

Катерина Костенко 
Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Україна 

ПОНЯТТЯ ДОБРЕ ВІДОМОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 

В РОЗРІЗІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

The active development of the economy and competition has led to a significant increase in 
trademarks, consequently, they have become an integral part of business in most countries. Many 
brands have not only strongly established themselves at the global market, but also gained 
recognition among consumers (became known to them with a good reputation), making them 
recognizable both in the territory where such brand was originally used and in other countries. 
Undoubtedly, such trademarks have become the objects of unfair competition due to offenders, 
who without any investment, used them for their own economic needs, while making huge profits 
and damaging the reputation and quality of the brand. In this regard, to prevent illegal and unfair 
use of other trademarks, international regulations have established special protection of names 
that have gained a certain reputation in society, in other words, have become well-known and 
widely recognized among consumers of such services and/or works. Accordingly, the article 
examines the preconditions for the emergence of "well-known trademarks", the historical and 
legal aspects of the formation of such trademarks in the world community and analyzes the 
international and national legislation governing this issue. This article focuses on the definition of 
"well-known trademark", where the term is used in most countries of the world, based on the 
doctrine of mixing, which aims to prohibit the use of a trademark or designation similar to such 
well-known trademark to the extent of confusion with the same goods services for which such a 
trademark is registered, or similar goods or services for which such a trademark is registered. 
Unambiguous attention was paid to the study of the concept of "famous trademark", which was 
formed in the late 20s of last century in the United States, according to the doctrine of erosion, 
which presupposes that the use of famous trademarks is prohibited because such use leads to loss 
of its uniqueness. In accordance with the above, the article analyzes the difference between the 
concepts of "well-known trademarks" and "famous trademarks" and highlights the features of 
well-known trademarks, their legal nature, recognition procedure, and, accordingly, the broad 
protection they provide contrary to trademarks. 
Keywords: well-known trademark, concept, famous trademark, Paris Convention, features of 
trademarks, broad scope of legal protection. 

Постановка проблеми. Торговельна марка отримує свою популярність завдяки визнанню 

громадськістю високої якості товару і послуг, які вона маркує, а також тривалим використанням і 

інтенсивною рекламною кампанією, відповідно до чого, така торговельна марка може стати «добре 

відомою», «знаменитою», «загальновідомою». 

Добре відомі торговельні марки не є особливим різновидом торговельних марок, а 

представляють собою режим правового захисту законного інтересу певної особи, яка використовує 

торговельну марку або позначення на ринку. 
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Торговельні марки стають «добре відомими» завдяки їх визнанню відповідними органами, 

в країнах де була заявлена правова охорона. З плином часу та вкладенням ресурсів будь-яка марка 

може стати «добре відомою» та отримати додаткову охорону, як наприклад, така марка може 

охоронятись, навіть якщо вона не зареєстрована на певній території. 

На практиці використовують різні терміни для розуміння добре відомих торговельних марок, а 

саме: «знамениті», «з репутацією», «добре відомі», однак дана невизначеність створює термінологічні 

проблеми та юридичну плутанину. 

Відповідно до чого необхідно визначити не лише саму правову природу «добре відомих 

торговельних марок», відмінність від звичайної торговельної марки, а й порівняти з іншими 

поняттями, що застосовуються у світі. 

Стан дослідження теми. Вивченню питання щодо визначення поняття добре відомої 

торговельної марки та її правової природи у своїх наукових дослідженнях приділяли увагу 

К. О. Зайцева, Т. С. Демченко, А. Бертран, Ф. Мостерт та інші науковці. Роботи зазначених авторів 

заклали основу для становлення добре відомої торговельної марки, однак, дані напрацювання 

не відповідають сьогоднішнім реаліям відповідно до глобалізації та інтеграції. 

Мета статті полягає у дослідженні причин появи добре відомої торговельної марки, її правову 

природу та зміст відповідно до законодавства в сфері інтелектуальної власності. Досягнення цієї мети 

передбачає виконання наступних завдань: дослідження становлення добре відомої торговельної марки 

в міжнародно-правових актах, вивчення поняття в міжнародному та національному законодавстві; 

аналіз відмінностей між поняттями «знамениті» та «добре відомі» торговельними марками. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Популярність торговельної марки має цілком 

конкретні рамки, обмежені відповідним колом споживачів і залежить значнійою мірою від факторів 

інтенсивності реклами та просування. Зростання міжнародної торгівлі, реклами і засобів зв’язку 

поставили питання про захист правовласників відомих брендів в тих країнах, де їх позначення ще 

не отримали охорони шляхом реєстрації. 

Недобросовісні особи могли зареєструвати схожу з відомим брендом торговельну марку 

з метою введення в оману споживачів щодо джерел походження товарів або з метою блокування 

реєстрації торговельної марки справжнім правовласником. 

Так, у 1925 році на дипломатичній конференції в Гаазі вперше в Паризьку конвенцію був 

введений прообраз сучасної статті 6bis, покликаний охороняти добре відомі торговельні марки, які 

не були зареєстровані в країні, де використовується або зареєстрована подібна з ними торговельна 

марка та відповідно такий захист надавався добре відомій торговельній марці за фактом визнання її 

такою. Очевидно, що якщо торговельна марка уже зареєстрована в країні, де запитується захист, то 

немає необхідності вдаватися до захисту з посиланням на статтю 6bis Паризької конвенції. 

На сьогоднішній день у статті 6bis Паризької конвенції зазначено наступне положення: «країни 

Союзу зобов’язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної 

країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і 

забороняти застосування торгового знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого 

знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни 

реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується 

привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення 

поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого 

загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним»1. 

Розширення правової охорони добре відомим торговельним маркам відбулось завдяки 

підписанню державами – членами СОТ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності від 15 квітня 1994 р. ( далі – Угода ТРІПС). 

Угода ТРІПС встановлювала, що положення статті 6 bis Паризької конвенції поширюється і 

на торговельні марки для послуг. Де також було зазначено, що добре відомий товарний знак відтепер 

охороняється і тоді, якщо заявлений або використовуваний знак, що є тотожним або імітує добре 

відомий знак, використовується не лише для тотожних або споріднених товарів / послуг, 

а і неспоріднених тим, щодо яких знак визнаний добре відомим2. 

 
1 Романадзе, Л. Д. (2010). Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні. Актуальні проблеми 

держави і права, 53, 140-144. 
2 Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, 1994 (Верховна Рада України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text> (2021, липень, 30). 
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Відповідно до Спільних рекомендацій стосовно положень щодо охорони добре відомих знаків, 

що були прийнятті у 1999 році Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та 

Генеральною асамблеєю ВОІВ на 34-й сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ (далі – Спільні 

рекомендації) у п. (b) ст. 4 Конфліктуючі торговельні марки зазначено, що незалежно від товарів та 

(чи) послуг, для яких торговельна марка використовується або є предметом заявки на реєстрацію, або 

зареєстрована, ця торговельна марка вважається такою, що суперечить добре відомим торговельним 

маркам, якщо ця торговельна марка або її значна частина являє собою відтворення, імітацію, переклад 

або транслітерацію добре відомої торговельної марки та якщо виконано щонайменше одну 

з таких умов: 

– використання цієї торговельної марки могло б вказувати на зв’язок між товарами та (чи) 

послугами, для яких ця торговельна марка використовуються, є предметом заявки на реєстрацію або 

зареєстрований, а також якщо це могло б завдати шкоди інтересам власника добре відомої 

торговельної марки; 

– використання цієї торговельної марки, найімовірніше, завдасть шкоди або несправедливо 

послабить відмітний характер добре відомої торговельної марки; 

– використання цієї торговельної марки могло б недобросовісно використовувати переваги 

розрізняльного характеру добре відомої торговельної марки1. 

Взагалі концепція добре відомої торговельної марки замислювалася як виняток із загального 

правила територіальності торговельної марки, щоб припинити недобросовісну поведінку з боку 

піратів, які поспішають зареєструвати в певній країні таку добре відому торговельну марку відносно 

товарів, щодо яких вона ще не була зареєстрована іноземним правовласником цієї добре відомої 

торговельної марки. 

Загалом, добре відомі торговельні марки визначаються як марки компаній, які стали настільки 

значущими для частини населення, яка використовує такі товари або отримує послуги від цих 

компаній, що використання цієї марки при використанні інших товарів або послуг також буде 

розглядається як зв’язок з компанією, яка надає такі товари або послуги. 

Статус добре відомої торговельної марки може бути надано за відповідною заявою позначенню, 

яке стало широко відомим на певній території в результаті інтенсивного використання серед 

відповідних споживачів щодо товарів або послуг заявника. 

Добре відома торговельна марка отримує охорону, яка полягає у тому, що зазвичай 

торговельні марки охороняються від подібних торговельних марок до ступеня змішування тільки 

при використанні останніх для таких самих або схожих товарах чи послугах, а відповідно добре 

відомі торговельні марки охороняються від подібних до ступеня змішування торговельних марок 

навіть в тому випадку, коли вони використовуються по відношенню до неоднорідних товарів 

чи послуг. 

Також, охорона полягає в запобіганні неправомірного використання компаніями репутації 

добре відомої торговельної марки і / або нанесення шкоди її діловій репутації та престижу. Окрім 

цього, добре відома торговельна марка може охоронятись, навіть якщо вона не зареєстрована 

на певній території. 

Через те, що стаття 6bis Паризької конвенції не дає визначення поняття «добре відома 

торговельна марка» і наділяє «компетентний орган» держави-учасниці повноваженнями самостійно 

визначати статус такої торговельної марки, відповідно в національних юрисдикціях виникли різні 

стандарти, де законодавець кожної окремої країни був змушений вкладати в словосполучення «добре 

відома торговельна марка» своє власне поняття, як наприклад famous trademarks (знаменита 

торговельна марка), well-known trademarks (добре відома торговельна марка) та trademarks with good 

reputations (торговельна марка з високою репутацією). 

Для розуміння різниці між вищевказаними поняттями торговельних марок, необхідно дослідити 

логічне та історичне підґрунтя двох основних доктрин права торговельних марок: доктрини 

змішування і доктрини розмивання. 

Доктрина змішування, як правило, діє в рамках принципу спеціалізації та полягає в тому, що 

використання зареєстрованої торговельної марки або позначення, схожого з нею до ступеня 

 
1 Спільна рекомендація Всесвітньої організації інтелектуальної власності відносно положень про охорону 

добре відомих знаків, 1999 (Всесвітня організація інтелектуальної власності). Офіційний сайт Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf> 

(2021, липень, 30). 
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змішання, для тих же товарів та / або послуг, для яких торговельна марка зареєстрована, або схожих 

з ними або схожих товарів або послуг, щодо яких така марка зареєстрована, визнається порушенням 

прав на торговельну марку. 

З урахуванням статті 6bis Паризької конвенції і статті 16 Угоди ТРІПС більшість країн світу 

керується саме цією доктриною і відповідно використовують юридичну категорію як «добре відома 

торговельна марка». 

Наприклад, у Китаї, в Законі про товарні знаки від 2013 року надається коротке визначення 

добре відомим торговельним маркам, а саме: впізнаваний товарний знак є товарним знаком, що є 

широко відомим відповідної частини громадськості в Китаї. 

Натомість, Індія дає більш широке визначення добре відомої торговельної марки в підпункті 

(zg) статті 2 Закону про товарні знаки від 1999 року, де зазначено наступне: «загальновідомий 

товарний знак відносно будь-яких товарів або послуг означає знак, що став таким для значного 

сегменту населення, який використовує такі товари або отримує такі послуги, що використання такого 

знака щодо інших товарів або послуг може бути сприйнято як вказівку на зв’язок в процесі торгівлі 

або надання послуг між цими товарами або послуги і особа, яка використовує знак відносно перших 

таких товарів або послуг. 

Для В’єтнаму визначення добре відомої торговельної марки міститься в статті 4 (20) Закону про 

інтелектуальну власність від 2005 року, в якому говориться, що «загальновідомий товарний знак 

означає товарний знак, широко відомий споживачам на всій території В’єтнаму». 

Інша доктрина розмивання торговельної марки (trademark dilution doctrine) була сформована 

з кінця 1920-х рр. в США для американських знаменитих торговельних марок (famous trademark). 

Суть даної доктрини полягає у тому, що використання знаменитої торговельної марки, може 

призвести до втрати її унікальності. У більшості випадків розмиття торговельної марки полягає у її 

використанні для товарів та послуг, що не конкурують та не мають особливого зв’язку із товарами та 

послугами, для яких ця марка зазвичай використовується1. 

Щоб досягти статусу «знаменита торговельна марка», марка повинна бути широко визнана 

загальною масою споживачів країни як позначення джерела товарів і / або послуг правовласника 

торговельної марки, тоді як для встановлення торговельної марки як добре відомої достатня наявність 

обізнаності цільової групи споживачів про торговельну марку на частині території країни. Знаменита 

марка може виступати як добре відома торговельна марка, але не навпаки. 

В США знамениті (famous) торговельні марки, закріплені в Акті Ленхема (далі – Федеральний 

закон про торговельні марки) в контексті норми про правопорушення щодо торговельної марки 

у вигляді її «розмивання», так званої дилюції (dilution). 

Згідно із Розділом 43 (с) Федерального закону про торговельні марки визначення поняття 

знаменитої торговельної марки не надається, однак зазначаються критерії визнання торговельної 

марки такою. Сполучені Штати захищають як зареєстровані, так і незареєстровані знамениті 

торговельні марки, як внутрішнього, так і іноземного походження, від використання і / або реєстрації 

певними особами. 

Загалом, знамениті торговельні марки – це ті марки, які мають безпосередній зв’язок 

у свідомості споживачів з конкретним продуктом або послугою і джерелом цього продукту або 

послуги. Прикладом знаменитих торговельних марок є APPLE, COCA-COLA, MCDONALDS і NIKE. 

Знамениті торговельні марки користуються широким правовим захистом, тому що вони з більшою 

ймовірністю будуть асоційовані і запам’ятовані в суспільній свідомості. 

На відміну від США, у законодавстві України діє доктрина змішування, відповідно до чого 

використовується термін «добре відома» торговельна марка. Для України таке поняття є досить 

новим, адже тривалий час його охорона здійснювалася виключно на підставі міжнародних правових 

актів і документів, а саме Паризької конвенції, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року, Договору 

про закони з товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. та Спільних рекомендацій. 

В Україні досить тривалий час не було однозначного та єдиного перекладу статті 6 bis 

Паризької Конвенції щодо «добре відомих» торговельних марок. В англомовній юридичній 

практиці використовується термін «well known trademark», що дозволяє стверджувати, що більш 

коректним українським терміном потрібно вважати «добре відома торговельна марка». Саме цей 

 
1 Тимощик, Л. П. (2020). Методика визначення матеріальних збитків, які нанесені правовласнику в результаті 

неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності. Експерт: парадигми юридичних наук 

і державного управління, 6 (12), 11-35. 
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термін і був запропонований для подальшого використання Українською Асоціацією власників 

торговельних марок1. 

З огляду на це, вважаємо, що введення поняття «добре відома торговельна марка» є найбільш 

доцільним і найбільш правильним перекладом англійського терміна «well known trademark». 

В українському законодавстві питання добре відомих торговельних марок регулюється 

відповідно до приписів статті 25 Закону про охорону прав на знаки для товарів і послуг (далі – Закон), 

положеннями ст. 6 bis Паризької конвенції та Порядком визнання знака добре відомим в Україні 

Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. № 228. 

Відповідно до законодавства правова охорона «добре відомих» торговельних марок надається 

на підставі визнання її добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути 

визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.  

Однак, самого визначення поняття «добре відомої торговельної марки» в українському 

законодавстві не закріплено, а тому, багато вчених надають самостійне визначення даному поняттю. 

Вчена Т. Родіонова дає своє визначення «добре відомого» знака, а саме: «Добре відомим» 

знаком для товарів та послуг є знак, який у відповідному секторі суспільства має гарну репутацію і 

асоціюється з конкретним джерелом походження (виробником товару)»2. 

І. Я. Бабецька в свою чергу, зазначає, що «добре відомим» торговельним знаком визнається 

таке позначення, яке знайоме широкому колу споживачів завдяки його використанню для позначення 

певних товарів»3. 

Відповідно до зазначеного, вважаємо, за доцільне сформувати наступне визначення даного 

поняття: «добре відомою торговельною маркою є позначення або торговельна марка, які інтенсивно 

і протягом тривалого часу використовуються на певній території, у зв’язку з чим отримали 

популярність серед споживачів щодо товарів та / або послуг певної особи». 

Також науковцями були здійснені дослідження у вивченні питання різниці між «знаменитими» 

та «добре відомими» торговельними марками. 

Багато вчених зазначають, що «знамениті» торговельні марки традиційно розглядаються як 

такі, що мають вищий рівень репутації, ніж «добре відомі» марки, а тому заслуговують на ширшу 

сферу захисту, всупереч незаконному використанню щодо неконкурентних товарів чи послуг»4. 

Можна погодитись з вченою К. О. Зайцевою про те, що famous trademarks вважаються мають 

більш високу ступінь репутації, ніж well-known trademarks, і тому заслуговують більш широкого 

обсягу охорони. В контексті законодавства про торговельні марки правова категорія well-known 

trademark може бути охарактеризована як торговельна марка, яка внаслідок його використання 

на ринку і його реклами набула широкого поширення, не втративши своєї розрізняльної здатності і 

добре відома споживачам тих товарів або послуг, для яких ця торговельна марка охороняється. 

Trademark with good reputations відноситься до торговельної марки, яка в результаті широкого 

використання на ринку не тільки визнається споживачами в якомусь конкретному сегменті, але і має 

хорошу репутацію в цілому. Ці марки користуються захистом навіть за межами принципу 

спеціалізації5. 

Таку ж позицію висловлює INTA: «У більшості юрисдикцій знамениті (famous) і добре відомі 

(well-known) торгові марки все ж розрізняють. У цих юрисдикціях знамениті марки користуються 

більш високим ступенем репутації, ніж «добре відомі» марки. Для того, аби знамениті марки 

отримали захист, часто їх необхідно зареєструвати (принаймні, на їх батьківщині) для захисту, у той 

час як «добре відомі» марки, як правило, стають охоронюваними без будь-якої реєстрації. З іншого 

боку, «добре відомі» торговельні марки часто захищені лише для однорідних товарів і послуг, 

 
1 Голубовська, А. Ю. (2012). Особливості правоовї охорони «добре відомих» торговельних знаків в Україні. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 20, 171-174. 
2 Родіонова, Т. (2008). Проблеми охорони на добре відомий знак для товарів і послуг. Інтелектуальна 

власність, 9, 37-41. 
3 Бабецька, І. Я. (2020). Правові аспекти охорони бренду в Україні та світі. Науково-інформаційний вісник 

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 10, 133-143. 
4 Ruixue, R. (2002). Well-Known Trademark Protection in China: Before and after the TRIPS Amendments 

to China’s Trademark Law. UCLA <https://escholarship.org/content/qt0g35z19s/qt0g35z19s.pdf?t=n4ox1y> 

(2021, липень, 30). 
5 Зайцева, Е. А. (1998). Правовая охрана общеизвестных товарных знаков: диссертация на соискание научной 

степени кандидата юридических наук. Москва: Российский институт интеллектуальной собственности. 
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тоді як знамениті марки можуть бути захищені від несанкціонованого використання 

щодо неоднорідних товарів і послуг. Таким чином, як правило, важче довести, що марка знаменита, 

а ніж «добре відома»1. 

Вчена Т. С. Демченко, наприклад, зазначає, що добре відомі та знамениті торговельні марки 

мають різний правовий статус. Відмінність між ними полягає, передусім у ступені відомості та її 

правових наслідках для зацікавлених осіб. Так, добре відома є торговельна марка, яка відома значній 

частині зацікавлених кіл суспільства та охороняється незалежно від її реєстрації чи використання 

в країні, де вимагається охорона. При цьому, охорона добре відомої торговельної марки здійснюється 

відповідно з принципом спеціалізації, тобто стосовно тих товарів чи послуг щодо яких вона 

застосовується. Знаменитою торговельною маркою визнається та марка, яка відома значній частині 

широкого загалу населення. Вона може отримати охорону стосовно неоднорідних товарів чи послуг 

за умови її державної реєстрації в країні, де потребується охорона2. 

Отже, знамениті торговельні марки передбачають вищий ступінь відомості порівняно із добре 

відомими торговельними марками, а тому отримують ширшу правову охорону і користуються більш 

високим ступенем репутації. Відповідно необхідно чітко розмежувати знамениті (famous) і добре 

відомі торговельні марки (well-known), однак виникає чимало випадків ототожнення даних критеріїв, 

чи навіть їх сплутування, що на практиці призводить до певних незручностей. 

Можна зробити висновок, що у світі діють різні процедури для надання торговельній марці 

більш широкої правової охорони. На території США, склалась процедура визнання торговельної 

марки знаменитою, яка відрізняється від визнання торговельних марок добре відомими, що має інші 

підстави і надає більш ширшу охорону. 

Відповідно до чого необхідно чітко розмежувати знамениті (famous) і добре відомі торговельні 

марки (well-known), однак виникає чимало випадків ототожнення даних критеріїв чи навіть їх 

сплутування, що на практиці призводить до певних незручностей. 

Оскільки у світі не має єдності у використанні термінології, а ні Паризька конвенція, а ні Угода 

ТРІПС не закріплюють дані поняття, існуюче на сьогоднішній день неоднозначне визначення 

правового положення добре відомих та знаменитих торговельних марок викликають певні труднощі 

насамперед для відповідних компетентних органів, які здійснюють їх охорону. А тому, чітке правове 

визначення та розуміння правової природи добре відомих торговельних марок дадуть змогу уникнути 

практичних проблем при їх визнанні та більш глобалізують світове законодавство. 
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РОЛЬ КОНЦЕПТУ «ПРАВА ЛЮДИНИ» У ФОРМУВАННІ 

МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ЛЮДСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

The article is devoted to the study of the role and significance of the "human rights" concept 
in the formation of the international legal personality of the territorial human community in the 
context of globalization. 
It is noted that a systematic analysis of the fundamental forms of globalization – economic, 
political, and its new form – legal globalization, shows that the phenomenology of "human rights" 
plays not only one of the most important roles in intensifying the rapprochement process on the 
international arena with metaintegration and paraintegration forms of cooperation, and 
integrative interaction between them – which is carried out on the basis of common political and 
legal values, among which human rights are central, as a fundamental hallmark of democratic and 
legal statehood – but is transformed into a fundamental feature of national constitutionalism, the 
basis of the constitutional system of an independent state (see Article 7 of the Constitution of 
Ukraine of 1996), a guideline for improving the activities of public authorities, increasing its 
effectiveness in the context of recognition, legalization, implementation, protection and 
guaranteeing rights, freedoms, and obligations of a human (individual) and citizen. 
It is proved that in these processes the strategic role is played by territorial human communities – 
territorial communities that exist and function in the conditions of local self-government 
at the local level of society in the ordinary state of everyday life, within which a person realizes 
his\her life cycle. Thus, the existential role and importance of communities that create appropriate 
organizational structures in local government – which are formed directly by their members, 
through the use of mechanisms of electoral democracy or democratic appointments (local 
governments – local councils, their executive committees, village, settlement, mayors, heads of 
united communities, elders, etc.) – are objectified and actualized by the fact that it is at the level 
of local self-government within the community man-resident and at the same time, its member 
realizes its constitutional and legal status – ie a set of rights freedoms and responsibilities 
established by the state and enshrined in its Basic Law (Constitution). Moreover, the purpose of 
such a constitutional and legal status is not so much a demonstration of the state’s concern for its 
citizens, but the desire to provide people with more opportunities to address their existential 
interests, as the objective need to create an appropriate living environment for man, their groups 
and associations has its natural purpose – the continuation of the human race (reproduction) and 
the continued existence of human civilization. 
It is pointed out that the understanding and awareness of these processes from the point of view 
of globalization can be described as solving the problems of global development of human 
civilization and fulfilling the natural purpose of man, which can be determined by "through" 
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understanding of local, national, universal-global levels of society, their functional-logical 
interaction and the corresponding managerial and normative (local, national, international legal 
law-making and rule-making) activity, which explains, substantiates, determines, activates, 
actualizes and stimulates the appearance of such interaction. 
It is argued that understanding the role and significance of the concept of "human rights" in the 
formation of international legal personality of the territorial human community in the context of 
globalization is important in the context of forming not only political meanings but also relevant 
actions-functions of individual states and their international community, including law-making and 
rule-making of different levels (local, national, international law) on the formation of an 
appropriate organizational, organizational and legal framework for the processes of formation of 
international legal personality of the community and especially its normative component. 
It is concluded that the awareness and implementation of trends in the formation of international 
legal personality of the community in the context of globalization lie according to the author’s 
three areas: in the field of globalization of human rights; in the field of formation of international 
legal standards, including relevant standards in the field of human rights and in the field of local 
self-government; in the field of formation and implementation of methodological and 
technological guidelines of global constitutionalism – will not only contribute to this strategic 
doctrinal-theoretical and at the same time praxeological-functional nature, but also intensify 
the processes of formation, and strengthening of globalist community potential. 
Keywords: local self-government, territorial community, communicative interaction, conсept 
«human right», interests of man and his associations. 

Постановка проблеми. Системний аналіз основоположних форм глобалізації – економічної, 

політичної, а також її нової форми – правової глобалізації, свідчить про те, що феноменологія «прав 

людини» відіграє не лише одну з найважливіших ролей в інтенсифікації процесів зближення держав 

на міжнародній арені через використання єдиних форм співробітництва в межах метаінтеграційної, 

параінтеграційної, а також інтеграційної взаємодії між ними, що здійснюється на основі єдиних політико-

правових цінностей, серед яких права людини займають центральне місце, як основоположна 

ідентифікаційна ознака демократичної та правової державності, – а й трансформується в основоположну 

ознаку національного конституціоналізму, основу конституційного устрою незалежної держави (див. ст. 7 

Конституції України 1996 року1), орієнтир для вдосконалення діяльності органів публічної влади, 

підвищення її ефективності в контекстуалізації визнання, легалізації, реалізації, захисту, охорони, 

гарантуванню прав, свобод і обов’язків людини (особистості) і громадянина. 

В зазначених процесах стратегічну роль відіграють територіальні людські спільноти – 

територіальні громади (далі – ТГ), що існують та функціонують в умовах місцевого самоврядування 

(далі – МСВ) на локальному рівні соціуму в умовах ординарного стану повсякденності, в межах яких 

людина реалізує свій життєвий цикл. 

Отже, екзистенційна роль і значення ТГ, що в умовах МСВ створюють відповідні організаційні 

структури, які формуються безпосередньо їх жителями-членами, через застосування механізмів 

виборчої демократії або демократичних призначень (органи місцевого самоврядування – місцеві 

ради, їх виконавчі комітети, сільські, селищні, міські голови, голови об’єднаних ТГ, старости тощо) 

(далі – ОМСВ), об’єктивуються і актуалізуються тим, що саме на рівні МСВ в межах ТГ людина-

житель і одночасно член ТГ реалізовує свій конституційно-правовий статус, тобто сукупність прав, 

свобод і обов’язків, встановлених державою і закріплених в її Основному Законі (Конституції). 

Причому, метою реалізації такого конституційно-правового статусу виступає не стільки демонстрація 

відповідної турботи держави про своїх громадян, бажання надати людині більше можливостей для 

вирішення своїх екзистенційних інтересів, скільки об’єктивна необхідність створення відповідного 

життєвого середовища для людини, її груп і асоціацій з метою виконання телеологічних пріоритетів 

її природного призначення – продовження людського роду (репродукція) та подальшого існування 

людської цивілізації. 

Отже, наведена система відносин виступає: а) не лиеш найважливішою основою демократичної 

правової державності (стратегічний критерій – авт.); до того ж б) вона володіє універсальним 

 
1 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
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значенням для існування і функціонування всіх демократичних держав сучасності (універсальний 

критерій – авт.); в) складаючи відповідні управлінсько-статусні стратагеми, парадигми, алгоритми 

формування, функціонування і реалізації публічної влади (стратегічно-владний критерій – авт.), що, 

з одного боку, органічно поєднують настанови позитивного і природного, публічного і приватного 

права (стратегічно-дихотомічний критерій – авт.); а з іншого – спираються на політичну волю народу 

та здійснюються з метою реалізації системного комплексу колективних, групових та індивідуальних 

інтересів широких верств населення (стратегічно-біхевіористичний критерій – авт.). Одночасно 

наведена система складає систему координат в якій вирішуються глобальні завдання людської 

цивілізації: а) здійснення життєвого циклу людини в ТГ; б) реалізація репродуктивної функції 

людини; в) продовження її роду; г) подальший розвиток людської цивілізації (екзистенційно-

цивілізаційний критерій. – авт.), – а це, своєю чергою, може бути охарактеризовано вже під кутом 

зору глобалізації, як вирішення задач глобального розвитку людської цивілізації та виконання 

природного призначення людини, що може бути визначено за допомогою «наскрізного» розуміння 

локального, загальнодержавного, універсально-глобального рівнів соціуму у їх функціонально-

логічній взаємодії та відповідної управлінської та нормативної (локальне, загальнодержавне, 

міжнародно-правове нормопроєктування та нормотворчість /у підсумку, нормотворення/) діяльності 

(глобально-управлінський критерій – авт.), що пояснює, обґрунтовує, детермінує, активізує, 

актуалізує та стимулює появу такої взаємодії. 

Звідси, виникаюча в межах ТГ та в умовах МСВ бінарність завдань локально-державного 

і глобального розвитку дозволяє стверджувати не лише про реальну життєздатність, а й про позитивну 

стереотипність такої побудови локально-державного, і одночасно, універсально-глобального соціуму, 

що в умовах глобалізації набуває особливого універсально-застосовного значення та трансформації 

рольових позицій традиційних суб’єктів національного конституційного права. Отже, ТГ як основному 

і первинному суб’єкту МСВ надаються відповідні риси глобалізованого суб’єкта-актора, що достатньо 

чітко, однозначно і якісно відображають, формують, прогнозують в особі ТГ сучасні і перспективні 

функціонально-діяльнісні конотації та наративи людської цивілізації загалом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи проблематики прав людини, 

починаючи від її природних прав, знаходили відображення у наукових доробках Т. Аквінського, 

Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона, Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є та інших 

мислителів. Наведеній проблематиці були присвячені наукові публікації зарубіжних дослідників, 

таких як: Т. Аллан, А. Амірханов, Р. Барнет, Л. Батієв, Г. Бернацький, Є. Верховодов, М. Вітрук, 

Ю. Габермас, Р. Дворкін, О. Лукашова, Дж. Раз, С. Толлефсен, Л. Фулер, Г. Гарт, Л. Штраус. 

Важливою в профільному контексті є наукова спадщина українських дослідників XVI – 

XX століть та сучасних авторів, з-поміж яких виокремлюються роботи Ю. Барабаша, Г. Вдовіної, 

С. Головатого, Д. Гудими, М. Драгоманова, А. Зайця, О. Зайчука, Б. Кістяківського, О. Кістяківського, 

Т. Дідича, С. Дністрянського, М. Козюбри, О. Копиленка, В. Корецького, О. Костенка, В. Культенко, 

В. Лемака, П. Лодія, Ю. Оборотова, О. Олійник, М. Орзіха, С. Оріховського, М. Палієнка, 

Л. Петражицького, В. Погорілка, О. Петришина, П. Рабіновича, В. Речицького, В. Скоморовського, 

В. Сокуренка, Ю. Тодики, І. Франка, А. Француза, Т. Француз-Яковець, П. Юркевича та інших. 

Суттєвий внесок у дослідження прав людини в сфері місцевого самоврядування внесли наукові 

праці представників вітчизняної школи теорії права, конституційного і муніципального права, таких 

як: М. Баймуратов, О. Батанов, О. Боярський, Є. Васильєв, О. Васильченко, Р. Войтович, Б. Кофман, 

О. Кравець, О. Лотюк, О. Марцеляк, В. Могілевський, О. Приєшкіна та ін. Саме у їх дослідженнях 

розглядались та аналізувались проблеми вдосконалення системи державного і глобального 

управління шляхом здійснення конституційної, а також адміністративної та муніципальної реформ, 

що є складовими частинами реформи конституційної, при цьому головна увага приділялась 

інституційним та організаційно-правовим засадам цього процесу, серед останніх були проблеми 

формування «людини муніципальної», взаємодії «людини глобальної» і глобального суспільства, 

включаючи і проблематику глобалістського потенціалу МСВ і ТГ. 

Водночас, констатуючи доволі значний обсяг наукових публікацій у царині прав людини та 

конституціоналізму, наявною є недостатня опрацьованість питань ролі і впливу феноменології прав 

людини у формуванні міжнародної правосуб’єктності територіальної людської спільноти в умовах 

глобалізації. 

Тому, метою даної статті виступає дослідження ролі концепту «права людини» у формуванні 

міжнародної правосуб’єктності територіальної людської спільноти в умовах глобалізації. 
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Виклад основного матеріалу. У своєму семантичному розумінні права людини треба розуміти, 

як комплекс свобод і юридичних можливостей, обумовлених існуванням людини в суспільстві1. 

Отже, насамперед, права людини – це органічний сплав її свобод та юридичних можливостей 

здійснювати свою поведінку з метою реалізації (досягнення) таких свобод, самостійно визначаючи 

час, місце, форму, порядок та інші настанови такої поведінки. Важливою ідентифікаційною ознакою 

прав людини, що має основоположне значення для дослідження, що проводиться, є те, що права 

людини фактично обґрунтовані, обумовлені та детерміновані, стимульовані та об’єктивовані 

існуванням людини в суспільстві. Враховуючи той факт, що людина конкретно здійснює свій 

життєвий цикл в межах локального соціуму, що уособлює територіальна людська спільнота (ТГ), – 

саме вона виступає природним простором виникнення, формування, прояву, існування та сферою 

гарантування, охорони, захисту прав людини. Отже, саме тут: а) виникають стратегічні зв’язки 

горизонтально-вертикального характеру між ТГ та людиною, її групами і асоціаціями, що сприяють: 

б) реалізації екзистенційних настанов людини – її інтенцій, устремлінь, потреб, інтересів, 

в) формуванню атитюдів (поведінкових настанов), що формуються в межах ТГ, та різнорівневих 

габітусів (досвіду людини в реалізації різних форм життєдіяльності через соціальну практику), що 

обґрунтовано настановами її соціалізації. 

Звідси, наявність правових настанов, що апріорі виникають в ТГ є природно обґрунтованим, 

соціально детермінованим та функціонально доцільним, бо саме право виступає мірою свободи і зміст 

його міститься в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, 

дотримуючись принципу рівності, і створюючи систему комунікативної взаємодії в межах ТГ 

за допомогою МСВ, що має за мету створення соціального безконфліктного простору, що базується 

на співробітництві, взаємній підтримці та взаємодопомозі. Саме тому право одночасно виступає як 

засобом забезпечення свободи, так і істотним засобом обмеження неузгоджених з суспільними 

потребами і уявленнями людей про добро і справедливість рівня свободи й обсягу влади. 

Встановлювані заборони й обмеження повинні бути доцільними з погляду гарантій свободи, а отже, і 

справедливими2. 

Водночас, права людини мають природну сутність і є невід’ємними від індивіда, вони з одного 

боку, – інституційно-релятивістського, є прив’язаними до локального рівня соціуму, ТГ та сфери МСВ, 

а також до держави (тобто, мають суто локально-державний характер), а з іншого – філософсько-

гносеологічного, є позатериторіальними і позанаціональними, існують незалежно від закріплення 

в законодавчих актах держави, є об’єктом міжнародно-правового регулювання та захисту3, 

що фактично і детермінує їх глобалізаційну сутність та формує відповідні глобалізаційні риси. 

Отже, ідея невідчужуваності прав людини, якими вона наділена від народження і яких не може 

бути позбавлена при будь-яких випадках, поряд з міркуваннями про рівність людей – стали тим 

внеском прибічників ідей та ідеалів природного права, котрими вони збагатили гасла соціальних 

трансформацій державно обумовленого соціуму – буржуазно-демократичних революцій і війн 

за незалежність у Європі та Північній Америці. Здійснюючи детальний аналіз ідеї невідчужуваності 

прав людини, вітчизняна дослідниця О. В. Пушкіна, абсолютно справедливо наголошує, що, по-

перше, поза науково-теоретичним аналізом цієї ідеї будь-яка реконструкція системи прав людини 

буде неповною та незавершеною. По-друге, цікавою є теза вченого про необхідність уточнення змісту 

таких понять, як «невідчужувані» та «невід’ємні» права людини. Йдеться про те, що поняттям 

невідчужуваності описується сфера відносин між державою та людиною, коли на державу 

покладаються певні обмеження щодо її дій у приватній сфері. На відміну від цього, продовжує 

О. В. Пушкіна, термін «невід’ємність» відсилає до природи прав людини, адже право є невід’ємним 

не тому, що його не може забрати держава, а тому, що воно вкорінене в самій людській природі4. Таке 

розуміння невід’ємності прав людини володіє великим методологічним та онтологічно-

гносеологічним потенціалом, бо воно: а) підтверджує особливу і надважливу генетичну і 

функціональну роль територіальної людської спільноти (ТГ) у виникненні, формуванні, 

функціонуванні і реалізації концепту «права людини» в межах локального соціуму; б) підкреслює 

 
1 Wikipedia (2021). Права людини. < https://uk.wikipedia.org/wiki/Права_людини> (2021, липень, 28). 
2 Тертишник, В. М. (2009). Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі 

України. Дніпропетровськ: ДДУВС; Ліра ЛТД, 52. 
3 Корельский, В.М., Перевалова, В.Д. (2002). Теория государства и права. Москва: НОРМА, 540. 
4 Пушкіна, О. В. (2006). Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні 

аспекти забезпечення. Київ: Логос, 35. 
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згоду держави та її публічної влади на здійснення таких процесів, бо саме ТГ виступає тим природним 

колективом в якому людина здійснює свій життєвий цикл та під впливом якого вона формується і 

соціалізується; в) акцентує увагу на тому, що в основі правосуб’єктності ТГ лежить її визнання з боку 

людини, її груп та асоціацій як єдиного соціально-структурованого простору в якому людина може 

продукувати і реалізувати свої екзистенційні настанови; ба більше, г) враховуючи особливий вплив 

ТГ на глобальні питання існування людської цивілізації (простір для оптимального здійснення 

життєвого циклу людини, простір для оптимального здійснення репродуктивної функції, простір для 

подальшого оптимального існування людської цивілізації тощо) саме тут територіальна людська 

спільнота в умовах глобалізації набуває свою міжнародну правосуб’єктність через набуття 

глобалізованої характерології. 

Треба враховувати, що права людини досить часто не розрізняють та плутають з правами 

громадянина та правами фізичної особи. На нашу думку, це пов’язано з великим обсягом 

метаюридичних та параюридичних явищ, що спочатку супроводжують в історичній ретроспективі 

стохастичні процеси формування та розвитку нормативного обґрунтування прав людини в умовах 

державності, що формується, їх наступної легалізації в державі і соціумі, а потім супроводжують і 

забезпечують процеси їх легітимації, розвитку, вдосконалення, трансформації тощо, пристосовуючись 

до різних рольових позицій людини в соціумі та її різних правових станів в державі. 

Системний аналіз історико-ретроспективного ракурсу еволюції концепту «права людини» 

свідчить про те, що профільна феноменологія виступає центральною ідеєю в розвитку держави і 

соціуму, яка фактично спирається та базується, а також продукується і реалізується існуванням 

людської територіальної спільноти, де саме і проходить життєвий цикл конкретної людини. Саме 

на рівні такої спільноти (ТГ) фактично виникає об’єктивізація необхідності та суспільно-психологічні 

детермінанти, що стимулюють інституції публічної влади до розуміння і наступного формулювання 

відповідних соціальних можливостей, що надаються людині для реалізації її екзистенційних інтересів 

в межах локального соціуму в умовах МСВ та в ординарному стані повсякденності через можливість 

реалізації устояних і, перевірених на практиці на предмет їх ефективності, форм життєдіяльності, 

застосування яких може призвести до відповідного позитивного соціального результату. 

Отже, можна стверджувати, що, по-перше, феноменологія прав людини скерована 

на формування нових демократичних стандартів поведінки публічної влади та членів локального 

соціуму в межах ТГ. По-друге, така феноменологія хоча і є історично мінливою категорію, однак вона 

розвивається і еволюціонує разом із суспільством і державою, враховуючи їх ретроспективний та 

перспективний розвиток та трансформацію в бік модернізації або стагнації – тобто, вона володіє 

суттєвими динамічними характеристиками та могутнім соціально-правовим потенціалом, що можуть 

здійснювати суттєвий вплив на державу і соціум. По-третє, кожному щаблеві історичного розвитку 

феноменології прав і свобод притаманна юридична концепція людини як суб’єкта права та відповідні 

уявлення про її права й обов’язки, свободи і несвободи. По-четверте, феноменологія прав і свобод 

людини та її практичне втілення в конкретний системний комплекс її прав і свобод, – це природне, 

невід’ємне надбання, насамперед, людини і локального соціуму у перманентній боротьбі з державним 

етатизмом та авторитарними тенденціями публічної влади. Отже, по-п’яте, феноменологія прав 

людини, яка під впливом суспільної думки трансформується в концепт «права людини», а 

за допомогою права стає відповідною системою нормативних координат в формуванні, розвитку та 

вдосконаленні законодавства держави, причому на вищому, – конституційно-правовому рівні, а 

звідси, – однозначно стає конституційною цінністю людини, соціуму і держави. 

У цьому контексті представляє методологічне значення доктринальна позиція вітчизняної 

дослідниці С. В. Бобровник, яка слушно зазначає, що процес суспільної діяльності людини значною 

мірою залежить від обсягу прав і свобод, які визначають її соціальні можливості, характер 

життєдіяльності, систему зв’язків людей у суспільстві. Тому проблема прав людини завжди була 

предметом політичної боротьби за володіння цими правами, розширення їх сфери та визначення 

становища людини в суспільстві. Права та свободи людини – це складне, багатоаспектне явище, 

пов’язане з ґенезою юридичних норм, які регламентують ці права та свободи. Становлення та 

розвиток прав і свобод людини має тривалу історію та супроводжується боротьбою доктрин і 

традицій, характерних для тієї чи іншої країни1. 

 
1 Зайчук, О. В., Оніщенко, Н. М. (ред.) (2008). Теорія держави і права. Київ: Юрінком Інтер, 85; 

Оніщенко, Н. М., Зайчук, О. В. (ред.) (2007). Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина 

в Україні. Київ: Юридична думка, 51. 



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

 36 

Треба зазначити, що системний аналіз, застосований до кожного з наведених положень 
доктринальної позиції, не тільки підкреслює наведені вище аргументи та висновки, він досить яскраво 
підкреслює особливу, первинну і природну роль ТГ у формуванні, розвитку та практичному 
застосуванні досліджуваного концепту «права людини», що характеризується екзистенційним 
значенням (саме вони визначають її соціальні можливості, характер життєдіяльності), 
комунікативною основою (саме вони формують систему зв’язків людей у суспільстві); 
фундаментальним характером (проблема прав людини завжди була предметом політичної боротьби 
за володіння цими правами, розширення їх сфери та визначення становища людини в суспільстві); 
нормативною змістовністю (права та свободи людини – це складне, багатоаспектне явище, пов’язане 
з ґенезою юридичних норм, які регламентують ці права та свободи); безпековою сутністю (права та 
свободи людини фактично створюють можливості та гарантії для її безпеки в соціумі в умовах його 
державно-публічної та самоврядно-публічної організації); суттєвою історичною ретроспективою 
(становлення та розвиток прав і свобод людини має тривалу історію); відповідною країновою 
індивідуалізацією та особливостями (становлення та розвиток прав і свобод людини 
супроводжується боротьбою доктрин і традицій, характерних для тієї чи іншої країни); 
обґрунтованою глобалістською завантаженістю і наповненістю (права людини в контексті завдань 
продовження людської популяції та виживання людської цивілізації). 

Наведені характерологічні риси концепту «права людини» фактично складають підґрунтя для 
формування внутрішньодержавної та міжнародної правосуб’єктності (далі – МПС) ТГ в умовах 
глобалізованого світу. Причому, якщо внутрішньодержавна правосуб’єктність ТГ повинна знайти своє 
належне і адекватне відображення і закріплення у конституційному та чинному законодавстві держави, 
то проблематика формування її міжнародної правосуб’єктності лежить у площині здійснення 
колективних зусиль держав-членів міжнародної спільноти з активізації цілеспрямованих процесів 
міжнародного договірного нормотворення, тобто, через здійснення міжнародної нормопроєктної 
діяльності та міжнародної нормотворчості в межах міжнародного договірного права. 

Одночасно, можна констатувати, що наведені тенденції в сфері формування МПС ТГ в умовах 
глобалізації можуть бути реалізованими за трьома напрямками: 

1) у сфері глобалізації прав людини; 
2) у сфері формування міжнародних правових стандартів, включаючи відповідні стандарти 

в сфері прав людини та в сфері МСВ; 
3) у сфері формування та реалізації методологічних та технологічних настанов глобального 

конституціоналізму, що виступає мегатрендом сучасного правового розвитку людської цивілізації 
на міжнародній арені в умовах глобалізації. 

На нашу думку, тенденції щодо формування МПС ТГ через глобалізацію прав людини 
передбачають суттєві зміни в системі координат відносин між людиною, державою та міжнародним 
співтовариством держав, що докорінно змінюються в умовах глобалізації. 

По-перше, це проявляється в тому, що проблема прав людини в умовах глобалізації є найбільш 
складною та суперечливою, що з одного боку, – порушує: а) монополію держави на встановлення 
правового статусу людини на її території та б) вимоги до меж такого статусу і в) «кадастру» прав 
людини, що входять до такого статусу, а з іншого – вимагає невідкладних, узгоджених і ефективних 
заходів, що вживаються не лише на рівні національних держав, але і на всесвітньому рівні (фактор 
зміни публічно-владних координат відносно ролі людини та її спільнот у відносинах «держава – 
міжнародне співтовариство». – авт.). 

По-друге, треба враховувати, що глобалізація підняла якісно нові системні проблеми, пов’язані 
із розумінням, здійсненням, розвитком і трансформацією прав людини, прискорила їх 
універсалізацію, поставила нові завдання перед світовою спільнотою. Так, у своєму виступі 
на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 23 вересня 2003 року Генеральний секретар 
ООН Кофі Аннан відзначав, що на глобалізацію необхідно дивитися «очима людей, піднімаючись 
вище інтересів власних країн і вірно вловлюючи надії і побоювання нашого спільного людського 
будинку ... Зараз більше людей, ніж будь-коли в минулому, не хочуть запізнитися на потяг 
глобалізації; але вони хочуть знати, куди він прямує, і бути впевнені, що він рухається з достатньою 
для виживання швидкістю»1 (фактор зміни телеологічно-пізнавальних домінант ролі людини та її 
спільнот у відносинах «держава – міжнародне співтовариство». – авт.). 

 
1 Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации (2004). Справедливая глобализация: создание 

возможностей для всех, 3. <https://www.ilo.org/public/russian/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-wc.pdf> 

(2021, липень, 28). 
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По-третє, треба розуміти, що інститут «глобалізація прав людини» є порівняно новим 

у національній та міжнародній юриспруденції, і хоча в юридичній літературі про цю категорію 

пишуть досить часто, однак чіткого визначення його в науці поки ще немає. Найчастіше в літературі 

він зустрічається у вигляді: «глобалізація в області прав людини», «глобалізація і права людини», 

«глобалізація в людському вимірі», «глобалізація в соціальному вимірі». Разом з тим, вже існують 

деякі доктринальні підходи до визначення цієї категорії. Так, Л. С. Леонова зазначає, що 

«оптимальним визначенням глобалізації в області прав людини може бути визнання універсального 

статусу прав людини, закріплення прав і свобод людини та їх захисту на міжнародному рівні»1. Тобто, 

мова йде про конкретні міжнародно-правові заходи щодо визнання, легалізації, легітимації членами 

міжнародного співтовариства держав концепту прав людини та створення відповідних міжнародних 

правозахисних механізмів. Крім того, на діловому порталі – Центр управління фінансами (Center-

yf.ru) – без вказівки автора – наводиться матеріал, в якому зазначено, що «глобалізація прав людини 

відбила тенденцію пов’язаності окремого із загальним – статус і соціальне самопочуття індивіда 

стали не лише залежати, а й впливати на життя народів і людства загалом, і навпаки»2. Наведена 

позиція досить яскраво підкреслює наші теоретичні положення, по-перше, про набуття ТГ 

глобалістського потенціалу через формування у неї відповідної МПС, і, по-друге, про виникнення 

складної і комплексної системи міжнародних відносин, що базується на дихотомії «індивідуального 

і загального», а також «локального і глобального» (фактор зміни змістовно-аксіологічних наративів 

відносно ролі людини та її спільнот у відносинах «держава – міжнародне співтовариство» – авт.). 

По-четверте, узагальнюючи ці підходи, можна визначити, що глобалізація прав людини – це 

процес: а) перманентного впливу різних чинників міжнародного значення (економічних, політичних, 

культурних та інформаційних) на права людини в окремих державах; б) формування не тільки 

опосередкованої, а і прямої взаємозалежності соціального стану індивіда від життя народів і людства 

в цілому, і навпаки; в) це універсалізація позитивного світового досвіду в області прав людини, 

визнання і закріплення універсального статусу прав і свобод людини, їх захисту на міжнародному 

рівні (фактор зміни конотативного розуміння ролі людини та її спільнот у відносинах «держава – 

міжнародне співтовариство» – авт.). 

Нормативною основою глобалізації прав людини виступають Загальна декларація прав людини 

1948 року та два Міжнародних пакти, що уточнюють та забезпечують облігаторно-реалізаційними 

механізмами її настанови, а саме: Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 

року та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року, Європейська конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та ін. 

На нашу думку, наведені фактори не тільки об’єктивують необхідність формування МПС для 

ТС, а й підсилюють глобалістський потенціал територіальної людської спільноти, структуруючи та 

моделюючи його відповідним чином, тобто, в контексті реалізації екзистенційних прав і свобод 

людини, що в умовах глобалізації сприяє зміцненню її ролі у міжнародних інституційних 

правотворчих та правозахисних процесах. 

Тенденції щодо формування МПС ТГ в умовах глобалізації в сфері формування міжнародних 

правових стандартів, включаючи відповідні стандарти в сфері прав людини та в сфері МСВ, на нашу 

думку, базуються на наступних підходах: 

По-перше, формування міжнародних правових стандартів в сфері прав людини є одним 

з магістральних завдань сучасного міжнародного права саме в сфері міжнародного захисту прав 

людини, – тобто, створення норм, що регулюють відносини між державами та іншими суб’єктами 

міжнародного права, спрямовані на забезпечення гарантованих міжнародними угодами прав і свобод 

особи (фактор розвитку міжнародного права в сфері захисту прав людини як відображення 

генеральної тенденції в сфері захисту прав індивіда та його спільнот – авт.). 

По-друге, нормативна феноменологія «стандарти прав людини», що в останні роки 

у міжнародно-правових відносинах набуває все більшої ваги, володіє ідентифікаційними ознаками, – 

бо саме через стандартизацію прав людини, яка є ключовою підставою визнання тієї чи іншої правової 

системи такою, що відповідає чи не відповідає демократичним прагненням розвитку людства, 

визначає демократизм та правовий характер конкретної держави (фактор сучасного розвитку 

 
1 Леонова, Л. С. (2002). Глобалізація прав людини. Наукові записки. Національний університет  

"Києво-Могилянська академія", 20, 2, 306. 
2 Шаталов, С. К. (2021). Глобализация прав человека в глобальном мире. Центр управления финансами 

<https://center-yf.ru/data/Yuristu/globalizaciya-prava-cheloveka-v-globalnom-mire.php> (2021, липень, 28). 
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міжнародного права в сфері захисту прав людини як відображення його фрагментації в сфері захисту 

прав індивіда та його спільнот – авт.). 

По-третє, в загальному уявленні, стандартизація прав людини спрямована, насамперед, 

на забезпечення мінімальних правових засобів захисту людини тією мірою, в якій це дає їй змогу 

реалізовувати особистий потенціал в різних сферах (фактор розвитку міжнародного права в сфері 

захисту прав людини як відображення стійкої тенденції встановлення мінімальних вимог для держав 

в сфері захисту прав індивіда та його спільнот – авт.). 

По-четверте, стандартизація прав людини є необхідним процесом хоча б з позицій визнання 

гідності кожної людини, незалежно від її громадянства, релігійної, національної, статевої, мовної та 

інших ознак та закріплення імперативного принципу рівності людини в національному 

конституційному законодавстві держави (фактор розвитку міжнародного права в сфері захисту прав 

людини як мета щодо закріплення принципу рівності людини в національному праві в сфері захисту 

прав індивіда та його спільнот – авт.). 

По-п’яте, у сфері міжнародного захисту прав людини міжнародні стандарти відіграють 

величезну роль, зважаючи на те, що виконання зобов’язань щодо заохочення загальної поваги, 

дотримання і захисту прав людини і основних свобод є обов’язком усіх держав-членів ООН (фактор 

розвитку міжнародного права в сфері захисту прав людини через закріплення міжнародно-правових 

зобов’язань держави в сфері захисту прав індивіда та його спільнот – авт.). 

По-шосте, феноменологія «міжнародний стандарт» в теорії міжнародного права зустрічається 

часто, воно стосується різних сфер міждержавних відносин, тому визначення стандарту має різні 

етимологічно-смислові відтінки – даним терміном в досліджуваній сфері позначають як загальні 

конвенційні положення, так і правила поведінки, закріплені в технічних (технологічно-

процесуальних) документах (фактор розвитку міжнародного права в сфері захисту прав людини через 

закріплення широкого кола семантико-визначальних якостей його міжнародних і національних 

джерел в сфері нормативно-процесуального захисту прав індивіда та його спільнот – авт.). 

По-сьоме, порівняльний аналіз різних наукових підходів з питань стандартизації дозволив 

визначити диференційований підхід до з’ясування правової природи міжнародних стандартів в різних 

сферах суспільних відносин. Даний факт формує теоретичну основу для подальшого вивчення всього 

різноманіття прояву міжнародних стандартів в різних галузях міжнародного права, але, насамперед, 

в міжнародному праві прав людини, для якого наведена стандартизація має визначально-облігаторне 

та процесуально-реалізаційне значення (фактор розвитку міжнародного права в сфері захисту прав 

людини як відображення системи міжнародних зобов’язань держави та формування нею їх 

обов’язкового виконання через національне конституційне право в сфері захисту прав індивіда та 

його спільнот – авт.). 

По-восьме, структура міжнародних стандартів у сфері прав людини, що на думку окремих 

авторів, складається із сукупності принципів і норм, що встановлюють: права та свободи людини 

в різноманітних сферах життєдіяльності; обов’язки держави із забезпечення та дотримання прав 

людини без будь-якої дискримінації як у мирний час, так і у період збройних конфліктів; загальні 

принципи природного права; відповідальність за злочинне порушення прав людини; напрями 

розвитку та розширення сфери прав людини; напрями посилення контрольного механізму 

за виконанням державами взятих на себе зобов’язань у сфері прав людини1, напряму торкаються 

життєдіяльності людини в межах та у складі ТГ, що робить наведені стандарти прямим 

відображенням локального життя людини в специфічній людській спільноті в умовах МСВ 

в ординарному стані повсякденності (фактор розвитку міжнародного права в сфері захисту прав 

людини як відображення тенденцій її повсякденного життя в ТГ на локальному рівні соціуму 

в умовах МСВ – авт.). 

По-дев’яте, на основі цих стандартів кожна держава зобов’язана упорядкувати чинне 

конституційне законодавство, усунути його протиріччя з нормами міжнародного права, відмінити 

застарілі норми, ліквідувати прогалини2 (фактор розвитку національного конституційного права 

в сфері захисту прав людини як відображення обов’язкового виконання державою своїх міжнародних 

зобов’язань – авт.). 

По-десяте, звернення держави та міжнародного співтовариства держав до стандартизації норм 

на міжнародному рівні є обов’язковим елементом та якісною рисою універсалістської концепції прав 

 
1 Ліннік, Н. В. (2012). Ціннісне та нормативне у розумінні прав людини. Держава і право, 56, 46. 
2 Зайчук, О. В., Оніщенко, Н. М. (ред.) (2008). Теорія держави і права. Київ: Юрінком Інтер, 105. 
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людини, яка базується, передусім, на здобутках міжнародного права. Водночас, існування 

регіональних стандартів прав людини, як це не дивно, жодним чином не спростовують універсалізму 

нормативності прав людини, а лише доповнюють цю систему знань (фактор розвитку міжнародного 

права в сфері захисту прав людини як відображення тенденцій універсалізації концепту 

прав людини – авт.). 

По-одинадцяте, сучасне міжнародне право прагне до конкретизації загальнолюдських 

стандартів прав і свобод особистості, з якими держави повинні узгоджувати внутрішнє 

законодавство та поводження посадових осіб з громадянами, – а це ще раз підкреслює первинний 

характер типізованих та стереотипних форм життєдіяльності людини в межах ТГ в умовах МСВ, 

що запозичуються міжнародним правом для процесів міжнародної нормативізації та легалізації 

прав людини (фактор розвитку міжнародного права в сфері захисту прав людини як відображення 

запозичення ним тенденцій її соціалізації та набуття габітусів в повсякденному житті в ТГ 

в умовах МСВ – авт.). 

По-дванадцяте, інтеграція України у світове співтовариство неможлива без приведення 

у відповідність з міжнародними стандартами прав людини національного конституційного 

законодавства, а потім і відповідного галузевого законодавства, а також і правозастосовної діяльності 

(фактор розвитку міжнародного права в сфері захисту прав людини як відображення об’єктивної 

тенденцій оновлення законодавчого масиву держави – авт.). 

Нормативною основою міжнародних правових стандартів МСВ виступають Європейська хартія 

місцевого самоврядування 1985 року, Європейська рамкова конвенція про транскордонне 

співробітництво між територіальними общинами або властями 1980 року, Європейська хартія про 

участь молоді в муніципальному та регіональному житті 1992 року (Переглянута Європейська хартія 

про участь молоді в місцевому та регіональному житті 2003 року), Конвенція про участь іноземців 

у суспільному житті на місцевому рівні 1992 року, Європейська ландшафтна конвенція 2000 року, 

проект Всесвітньої Хартії місцевого самоврядування ООН та ін. 

На нашу думку, наведені фактори не тільки об’єктивують необхідність формування 

міжнародних правових стандартів для МСВ та ТС, вони також: а) демонструють відповідні складнощі 

їх сприйняття конституційними правопорядками держав-членів міжнародної та регіональних 

спільнот; б) виступають свідченням наявності єдиної міжнародно-правової та нормативно-діяльнісної 

позиції держав-членів (учасників) міжнародних багатосторонніх міждержавних договорів відносно 

МПС ТГ; в) об’єктивно підсилюють глобалістський потенціал ТГ через можливість встановлення їх 

міжнародної комунікації з аналогічними спільнотами, іншими суб’єктами інших держав, а також 

з іншими учасниками системи міжнародних відносин, включаючи міжнародні неурядові організації 

місцевих влад. 

Тенденції щодо формування МПС ТГ в умовах глобалізації в сфері формування та реалізації 

методологічних та технологічних настанов глобального конституціоналізму детерміновані 

наступним: 

По-перше, треба враховувати, що сформована термінологічна система «глобальний 

конституціоналізм» у вигляді соціального концепту інтегративним шляхом об’єднує в своєму змісті три 

основоположні поняття – глобалізація, конституціоналізм, глобальний конституціоналізм. Опорним 

терміном в цій терміносистемі виступає конституціоналізм, що функціонує в умовах глобалізації. 

Звідси, інститут МСВ як інститут національного конституціоналізму обґрунтовано і закономірно 

виступає як об’єкт конституціоналізму глобального, коли МСВ як об’єкт абсолютно-пріоритетного 

національного конституційно-правового регулювання трансформується у об’єкт міжнародно-

правового регулювання і в умовах правової глобалізації набуває глобального значення та вимірювання. 

МСВ як природна форма існування і функціонування ТГ – первинного соціально-колективного 

конструкту і осередку життєдіяльності і одночасно охорони і захисту людської цивілізації, що 

уособлюється конкретною людиною, її групами і асоціаціями, – починає оцінюватись: а) з позицій його 

глобального значення; б) в контекстуалізації його якісно-процесуального вимірювання та 

в) поведінково-діяльнісного продовження його планетарного розвитку і г) в розумінні становлення 

системи глобальної комунікативної взаємодії людей (фактор обґрунтованої появи ТГ в якості суб’єкта-

об’єкта глобального конституціоналізму, що актуалізує питання формування її МПС – авт.). 

По-друге, треба звернути увагу на революційний характер глобалізації, яка на думку, 

К. Аннана, колишнього Генерального секретаря ООН, свідчить про те, що вона докорінно 

перебудувала сучасну людську епоху, причому «не тільки способи освоєння світу, а й способи нашого 
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спілкування один з одним»1. Транспонування наведеної доктринальної позиції на розуміння 

конституціоналізму, як політико-правової системи суспільства, історію, теорія та практику 

конституційного будівництва2, в розумінні формування глобального конституціоналізму дає нам 

факт запозичення національних конституційних цінностей на глобальний рівень та їх застосування 

через призму принципів, норм і механізмів міжнародного публічного права, в основі яких лежить 

комунікативна взаємодія держав міжнародного співтовариства та відповідний перелік форм їх 

взаємодії у вигляді міжнародного співробітництва. Отже, такий процес дає змогу інституту МСВ та 

ТГ, що його уособлюють, безпосередньо приймати участь у процесах глобальної взаємодії суб’єктів 

міжнародного права і акторів міжнародних відносин, просуваючи свої інтереси та відстоюючи свої 

позиції у глобальному порядку денному з обґрунтованими запитами та претензіями на їх легалізацію 

на глобальному рівні в межах міжнародного співтовариства держав, але все ж з їх локально-

регіональною інтерпретацією відносно можливості застосування і реалізації (фактор формування 

порядку денного глобальної взаємодії в межах міжнародного співтовариства з урахуванням інтересів 

та питань локально-регіонального розвитку МСВ та ТГ в контексті їх легалізації, що детермінує 

процеси формування МПС ТГ – авт.). 

По-третє, розглядаючи конституціоналізм у його змістовному розумінні, автори-укладачі 

«Енциклопедчиного словника конституційного права» зазначають, що конституціоналізм – «складна 

суспільно-політична і державно-правова категорія, основу якої складають ідеали конституційної 

демократії (тобто демократії, що базується на наявності конституції як особливому документі 

держави і суспільства), наявність певних інститутів влади, відповідного конституції політичного 

режиму і система захисту цінностей демократії, прав і свобод людини і громадянина, конституційного 

ладу в цілому»3. «Юридичний словник» трактує конституціоналізм як «теорію і практику організації 

державного і суспільного життя відповідно до констутуції»4. Автори-упорядники «Соціологічного 

словника» визначають конституціоналізм як «тип управління державою, який здійснюється на основі 

закону, конституції, що характеризується наявністю: вищого законодавчого органу, що обирається 

населенням; відповідальності уряду перед законодавчим органом або главою держави; загального 

виборчого права; інституту демократичних прав і свобод, правосуддя»5. 

Отже, наведені підходи, що тлумачать в семантичному розумінні дефінітивні визначення 

поняття конституціоналізм, свідчать про різноманіття їх підходів: як системи управління державою, 

заснованої на конституційних засадах; як складної суспільно-політичної та державно-правової 

категорії, заснованої на ідеалах конституційної демократії; як форми правління, заснованої 

на конституційно визначених принципах; як теорії і практики організації державного і суспільного 

життя відповідно до конституції. Однак, треба розуміти, що в основі конституційних засад, 

конституційної демократії, конституційних принципів, організації державного і суспільного життя 

відповідно до конституції лежить основоположний концепт «права людини», що виступає «альфою і 

омегою» конституційної державності, отже, права людини, її груп і асоціацій в межах ТГ та в умовах 

МСВ як основної, єдиної, оптимальної форми існування людської цивілізації актуалізують 

проблематику формування МПС ТГ (фактор обґрунтованої появи МПС у МСВ та ТГ в рамках 

конституціоналізму, враховуючи, що в його основі лежить концепт «права людини» – авт.). 

По-четверте, торкаючись дефінітивного визначення глобального конституціоналізму, 

запропонованого представниками конституційно-правової доктрини6, треба розуміти його як: 

а) соціальну концепцію, що б) являє собою систему знань політико-правового характеру, в) засновану 

на фундаментальних демократичних цінностях щодо необхідності організації міждержавного, 

державного і суспільного життя в загальнопланетарному масштабі відповідно до ідеологічної основи 

 
1 Аннан, К. (1998). Обновление ООН: программа реформ. Международная жизнь, 4, 24. 
2 Орзіх, М. П. (2015). Конституцiоналiстика у складi юридичних термiно-понять. Избранные труды: 

юбилейное издание к 90-летию со дня рождения. Одесса: Юридична література, 311. 
3 Enc-Dic (2021). Энциклопедический словарь конституционного права  

<http://enc-dic.com/print/constitution/Konstitucionalizm-768.html> (2021, липень, 28). 
4 Enc-Dic (2021). Юридический словарь <http://enc-dic.com/print/legal/ Konstitucionalizm-7707.html>  

(2021, липень, 28). 
5 Enc-Dic (2021). Социологический словарь <http://enc-dic.com/sociology/ Konstitucionalizm-3162.html>  

(2021, липень, 28). 
6 Гончаров, В. В. (2017). Проблемы содержания и типологии глобального конституционализма как социальной 

концепции. Studia Politologiczne, 44 <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-soderzhaniya-i-tipologii-globalnogo- 

konstitutsionalizma-kak-sotsialnoy-kontseptsii > (2021, липень, 28). 
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сучасного етапу розвитку капіталізму в світі, яка г) обґрунтовує мінімізацію негативних наслідків 

у розвитку капіталістичної системи шляхом експорту витрат від центру (ядра) до її периферії, 

ґ) спирається на єдину систему поділу праці в рамках світового ринку, д) спрямована на забезпечення 

розвитку світового капіталістичного фінансово-економічного базису і його суспільно-політичної 

надбудови, е) здійснюється шляхом військово-політичної, фінансово-економічної, культурно-творчої 

та інформаційної експансії Заходу в загальнопланетарному масштабі за є) допомогою нав’язування 

сформованих єдиних керуючих центрів регулювання і контролю національним державам західних 

державно-правових, суспільно-політичних інститутів, принципів, зав’язків, відносин, ідей з метою 

захисту і просування фінансово-економічних інтересів і потреб. 

Отже, системний підхід до розуміння наведеної позиції, що характеризується відповідним 

негативним відношенням до західних цінностей, дає змогу констатувати наявність відповідної 

системи пріоритетів глобального конституціоналізму, що суттєво впливає на появу досліджуваної 

нами МПС МСВ та ТГ, що лежить в основі формування глобалістського потенціалу територіальної 

людської спільноти. До таких пріоритетів відносяться наступні: а) фундаментальні демократичні 

цінності щодо об’єктивної необхідності організації міждержавного, державного і суспільного 

життя в загальнопланетарному масштабі відповідно до ідеологічної основи сучасного етапу 

розвитку капіталізму в світі (враховуючи глобальний характер розвитку таких відносин можна 

говорити про розвиток соціально-демократичної державності – авт.); б) формування економічного 

базису глобального конституціоналізму, що спирається на єдину систему поділу праці в рамках 

світового ринку; в) здійснення завдань глобального конституціоналізму через забезпечення розвитку 

світового капіталістичного (соціал-демократичного – авт.) фінансово-економічного базису і його 

суспільно-політичної надбудови; г) формування засад такого конституціоналізму шляхом відповідної 

експансії західних цінностей, зокрема в фінансово-економічній, культурно-творчій та інформаційній 

сферах в загальнопланетарному масштабі; ґ) формування управлінської системи такої форми 

конституціоналізму за допомогою діяльності сформованих єдиних керуючих центрів регулювання і 

контролю для національних держав; д) формування інституційно-нормативних засад такої форми 

конституціоналізму через сприйняття державами західних державно-правових, суспільно-політичних 

інститутів, принципів, зав’язків, відносин, ідей з метою захисту і просування фінансово-економічних 

інтересів і потреб; е) вважаємо необхідним додати до розуміння концепції глобального 

конституціоналізму наявність загальнолюдських проблем глобального характеру, що вдало 

«вписуються» в аргументацію щодо надання МСВ, ТГ феноменологічної ознаки МПС, – до останніх, 

наприклад, можна віднести екологічні питання існування людської цивілізації, вирішення яких 

в останні роки не тільки активізувалось, а й суттєво загострилось. 

Наведені нами фактори мають не лише глобальне і загальнодержавне значення – вони,  

по-перше, і, насамперед, формуються, виникають, проявляються, реалізуються, вдосконалюються і 

трансформуються на локальному рівні соціуму в царині існування і функціонування ТГ в умовах 

МСВ; по-друге, вони торкаються глибинних засад існування людини в сучасному світі. Отже, маємо 

наскрізні вертикально-горизонтально управлінсько-економічні, управлінсько-політичні, 

управлінсько-культурологічні, управлінсько-соціальні зв’язки, парадигмальні управлінські 

ланцюжки, системні різнорівневі управлінські комплекси, що володіють інституційною та 

нормативною базою для свого існування і реалізації на локальному рівні соціуму, через усвідомлення 

наведених процесів та їх вплив на свідомість конкретної людини через концепт її прав і свобод 

(фактор обґрунтованої появи МПС у МСВ та ТГ в рамках глобального конституціоналізму, 

враховуючи, що в його основі та на всіх рівнях його прояву лежить концепт «права людини» – авт.). 

Вважаємо, що усвідомлення і реалізація наведених тенденцій в сфері формування МПС ТГ 

в умовах глобалізації за вказаними трьома напрямками: в сфері глобалізації прав людини; в сфері 

формування міжнародних правових стандартів, включаючи відповідні стандарти в сфері прав людини 

та в сфері МСВ; в сфері формування та реалізації методологічних та технологічних настанов 

глобального конституціоналізму – буде, по-перше, сприяти виконанню цього стратегічного 

доктринально-теоретичного і одночасно праксеологічно-функціонального характеру; по-друге, 

активізувати процеси становлення, формування і посилення глобалістського потенціалу ТТ. 

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки: 

– концепт «права людини» відіграє стратегічну роль у формуванні міжнародної 

правосуб’єктності територіальної людської спільноти в умовах глобалізації, що напряму сприяє 

формуванню глобалістського потенціалу територіальних громад; 
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– застосування концепту «права людини» у процесах формування міжнародної 

правосуб’єктності територіальної людської спільноти в умовах глобалізації має не стільки 

ідеологічне, скільки суто практичне значення, бо сприяє усвідомленню світовим співтовариством 

держав ролі і значення територіальної громади в процесах: а) здійснення життєвого циклу людини 

в громаді; б) реалізації її репродуктивної функції; в) продовження її роду; г) подальшого розвитку 

людської цивілізації; 

– розуміння та усвідомлення наведених процесів вже під кутом зору глобалізації, може бути 

охарактеризовано як вирішення задач глобального розвитку людської цивілізації та виконання 

природного призначення людини, що може бути визначено за допомогою «наскрізного» розуміння 

локального, загальнодержавного, універсально-глобального рівнів соціуму у їх функціонально-

логічній взаємодії та відповідної управлінської та нормативної (локальне, загальнодержавне, 

міжнародно-правове нормопроєктування та нормотворчість /у підсумку, нормотворення/) діяльності, 

що пояснює, обґрунтовує, детермінує, активізує, актуалізує та стимулює появу такої взаємодії; 

– розуміння ролі і значення концепту «права людини» у формуванні міжнародної 

правосуб’єктності територіальної людської спільноти в умовах глобалізації має значення в контексті 

формування не лише політичних смислів, а й відповідних дій-функцій окремих держав, їх 

міжнародного співтовариства у формуванні парадигми дій, включаючи нормопроєктування та 

нормотворчість різного рівнів (локальну, загальнодержавну, міжнародно-правову) щодо формування 

відповідної організаційної, організаційно-правової засад щодо процесів формування МПС і особливо 

нормативної складової МПС МСВ та ТГ; 

– усвідомлення і реалізація тенденцій у сфері формування МПС ТГ в умовах глобалізації 

за вказаними автором трьома напрямками: в сфері глобалізації прав людини; в сфері формування 

міжнародних правових стандартів, включаючи відповідні стандарти в сфері прав людини та в сфері 

МСВ; в сфері формування та реалізації методологічних та технологічних настанов глобального 

конституціоналізму, буде не лише сприяти виконанню цього завдання стратегічного доктринально-

теоретичного і одночасно праксеологічно-функціонального характеру, а й активізувати процеси 

становлення, формування і посилення глобалістського потенціалу ТГ. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ФОРМ ДЕМОКРАТИЧНОЇ УЧАСТІ 
ЛЮДИНИ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

The article is devoted to the study of the processes of modernization of forms of democratic 
human participation in local self-government in the context of globalization. 
It is noted that the Report following the two international roundtables on democracy and 
development, jointly organized by the International Institute for Democratization and Election 
Assistance (IIDEA), the United Nations Development Program and the United Nations Department 
of Political Affairs in 2008 and in 2011, it was noted that “The effectiveness of institutions and the 
soundness of democratic policies are universally recognized catalysts for development. Democracy 
creates a favorable environment in which the possibilities of political choice are conditioned by the 
control of free and responsible citizens who are able to ensure the accountability of governmental 
and state institutions in the process of implementing their chosen policy." Thus, the roundtable 
discussions resulted in twelve key recommendations on the interdependence between democracy 
and development, as well as the role of the UN in these processes, which can be interpreted as 
relevant factors of prospective and functional nature of objectification, actualization, strengthening, 
contextualization of democratic human participation in political processes taking place at the local 
level of society, ie in the field of local self-government. 
A systematic analysis of these positions shows that it is not just about: a) the role of the UN in 
establishing the fundamental and conceptual provisions on the relationship between democracy 
and development; b) a wide range and composition of public authorities (starting from the 
universal, and ending at the local (local) level), which are responsible for the practical 
implementation of this concept in the system of public relations and the realities of everyday life, 
but also about: ) objective strengthening of democratic transit in the conditions of such global 
trend as decentralization of public authority and d) formation of an important phenomenon of 
modern democratic-transformational discourse, which can be defined as human participation in 
democratic processes or its involvement in political and legal decision-making. 
It is argued that given the purely local nature of not only the manifestation but also 
the implementation of the relationship between democracy and development, conceptualism is 
presented in its polysemous and multifaceted theoretical-paradigmatic and practical-functional 
understanding, manifestations, formation of behavioral guidelines, actions of authorized 
sub‘projects, and implementation in practice – is manifested primarily in complex and often 
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contradictory processes of modernization of forms of democratic human participation at the level 
of local government, which in the context of globalization acquire its new enriched content, aimed 
at more fully - Territorial communities operating in the conditions of local self-government and in 
the ordinary state of everyday life, as well as in the process of realization of the system complex 
of their constitutional rights, freedoms and responsibilities exercised at the local level of society 
in the life cycle man. 
It turns out that political participation may consider the activities of citizens, the purpose of which 
is to influence the functioning of the political system, the formation of political institutions, and 
the process of making political decisions. Thus, such a formula and paradigm of behavior includes: 
a) an active form of human activity (behavioral guidelines); b) activities carried out only by citizens 
of the state (imperative-subjective instruction); c) exercising the appropriate influence 
(ideological, political, social, normative, etc.) on the appropriate state of social relations 
(subjective-authoritative guidelines); d) the exercise of subjective and authoritative influence on 
the relevant subject-object identifiers and functional-structural characteristics of the political 
system, namely: 1) the functioning of the political system; 2) the formation of political institutions 
and 3) the process of making political decisions (subject-object guidance in its functional and 
structural interpretation); d) realization by citizens of the state of their constitutional political 
rights, which are realized due to the application of appropriate forms of political participation 
provided by the constitution of the state and constitutional legislation (individual normative 
instruction in its behavioral and activity interpretation); e) relevant teleologically-based activities 
that contribute to the emergence, formation and implementation of relevant guidelines for 
individual, group, collective political and legal consciousness, which determine the emergence of 
relevant political and normative individual, group and collective psychology (conscious 
psychological guidance on human political participation). 
Moreover, these guidelines are directly related to local self-government, because it is a natural 
area of manifestation and actual implementation of political interests, attitudes, habits, patterns, 
political and power tendencies and it is under the significant influence of local governments and 
civil society institutions such interests, attitudes, habits, patterns, trends arise, are realized – 
causing appropriate changes and modifications in the political system of society, including its local 
level. Hence, an expanded interpretation of political participation is sometimes achieved by taking 
into account the more "subtle" matter, through the emphasis and selection in it: a) instrumental 
and b) verbal-emotional levels. 
Keywords: local self-government, democratic human participation in local self-government, 
globalization, territorial community. 

Постановка проблеми. У Доповіді за підсумками двох міжнародних нарад за круглим столом 
з питань демократії та розвитку, спільно організованих Міжнародним інститутом з надання допомоги 
в справі демократизації і проведення виборів (ІІDЕА), Програмою розвитку ООН та Департаментом 
з політичних питань ООН, що відбулися у 2008 та 2011 роках, зазначалось, що «Ефективність 
інститутів і обґрунтованість демократичної політики – це загальновизнані каталізатори розвитку. 
Демократія створює сприятливе середовище, в якому можливості політичного вибору обумовлені 
контролем з боку вільних і відповідальних громадян, здатних забезпечувати підзвітність урядових і 
державних установ в процесі реалізації обраної ними політики»1. 

В результаті обговорень на нараді за круглим столом були розроблені дванадцять ключових 
рекомендацій з питань взаємозалежності між демократією та розвитком, а також ролі ООН 
в зазначених процесах, які ми інтерпретували у вигляді відповідних факторів проспективної та 
функціональної властивості: 

1. Осмислення того, що зміцнення демократії є як іманентною метою, так і інструментом 
заохочення розвитку, повинно мати важливе значення для запланованих на 2015 рік консультацій 
в рамках Організації Об’єднаних Націй з розробки нових рамкових механізмів розвитку на основі 
Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) (теологічно-інструментальний фактор – авт.). 

 
1 ООН (2013). Демократия и развитие: роль Организации Объединенных Наций, 12. International Idea Supporting 

Democracy Worldwide <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/democracy-and-development-RU.pdf> 

(2021, липень, 10). 
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2. Хоча питання про внесок демократії в розвиток або внесок розвитку в демократію є 

складним, залежним від конкретних умов і часом викликає суперечки, ООН слід продовжувати 

вивчати, підтримувати і заохочувати істотно важливі і взаємовигідні аспекти обох процесів 

(синергетичний фактор – авт.). 

3. ООН слід сприяти побудові зводу емпіричних знань, які демонструють, що демократичне 

управління, засноване на дотриманні прав людини і на такому, що ставить в центр уваги 

проблематику гендерної рівності, має найважливіше значення для досягнення результатів в сфері 

розвитку в XXI столітті (гуманістично-гендерний фактор – авт.). 

4. ООН повинна діяти більш систематично і більш чітко визначити свою роль у зміцненні 

демократії у всьому світі. Дії ООН, засновані на її фундаментальних нормах, повинні бути спрямовані 

на просування демократії за допомогою принципової і послідовної участі в досягненні трьох 

основоположних цілей Організації – забезпечення миру і безпеки, захист прав людини і розвиток 

(телеологічно-пріоритетний фактор – авт.). 

5. ООН повинна і далі розвивати свої внутрішні процедури і потенціал для того, щоб більш 

ефективно надавати допомогу країнам в переході до демократії і підтримувати процеси 

демократичних перетворень, що зароджуються (процедурно-процесуальний фактор – авт.). 

6. З огляду на те, що зміцнення демократії є довгостроковим, складним і таким процесом, що 

значною мірою залежить від конкретних умов, – надання допомоги ООН зь метою зміцнення 

демократії необхідно засновувати як на глибокому розумінні місцевих реалій, так і на міцних 

знаннях, отриманих порівняльним методом (локально-темпоральний фактор – авт.). 

7. Багаторічна прихильність ООН принципу національної відповідальності повинна бути 

визначена і реалізована більш всеосяжним чином, а також заснована на врахуванні конкретних умов 

розуміння взаємно зміцнюючого характеру зв’язку між демократією та розвитком (облігаторно-

трансформаційний фактор – авт.). 

8. У короткостроковій перспективі зусилля по досягненню мирного переходу до нового, 

стабільного політичному порядку повинні ув’язуватися зі стратегічними довгостроковими 

підходами, націленими на розвиток тих інститутів, які забезпечують більш широку участь і 

дозволяють почути все думки, в тому числі точку зору бідних, історично знедолених і вразливих 

верств населення (фактор поєднання стратегічних та тактичних підходів – авт.). 

9. В рамках ООН продовжує викликати загальну заклопотаність те, що в глобальній політиці і 

на місцевих рівнях необхідно зробити ще багато, щоб створити відчуття спільного бачення у всіх 

підрозділах системи ООН, робота яких пов’язана зі зміцненням демократії, підтриманням миру і 

наданням допомоги з метою розвитку (фактор формування загальної свідомості до профільної 

проблематики – авт.). 

10. ООН слід ліквідувати розрив між політикою і практикою при вирішенні питань 

взаємозв’язку між демократією та розвитком (фактор органічного поєднання політико-

праксеологічних підходів до профільної проблематики – авт.). 

11. Необхідно реформувати концептуальний підхід і практику надання традиційної допомоги 

для цілей зміцнення демократії (фактор трансформації концептуально-праксеологічних підходів 

до надання допомоги з профільної проблематики – авт.). 

12. Потрібно встановити більш міцні партнерські відносини між ООН – на глобальному рівні, 

в регіональних контекстах і на рівні країн – та іншими суб’єктами, з метою надання підтримки 

демократії1 (системно-партнерський фактор – авт.). 

Системний аналіз наведених позицій свідчить про те, що йдеться не лише про: а) роль ООН 

в утвердженні принципових і концептуальних положень про взаємний зв’язок між демократією та 

розвитком; б) широке коло і склад суб’єктів публічної влади (починаючи з універсального, і 

закінчуючи на місцевому (локальному) рівні), що є відповідальними за практичне втілення 

наведеного концепту в систему публічно-правових відносин та реалії повсякденного життя, а й про: 

в) об’єктивне посилення демократичного транзиту в умовах такої глобальної тенденції як 

децентралізація повноважень публічної влади та г) формування важливого феномену сучасного 

демократично-трансформаційного дискурсу, який можна визначити як участь людини 

у демократичних процесах або її залученість до процесу прийняття політико-правових рішень. 

 
ООН (2013). Демократия и развитие: роль Организации Объединенных Наций, 12. International Idea Supporting 

Democracy Worldwide <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/democracy-and-development-RU.pdf> 

(2021, липень, 10), 6. 
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Враховуючи, насамперед, суто локальний характер не лише прояву, але і реалізації 

проблематики взаємного зв’язку демократії та розвитку, вважаємо за потрібне зазначити, що наведена 

концептуалістика в її полісемічному і багатоплановому теоретико-парадигмальному та практично-

функціональному розумінні, проявах, формуванню поведінкових настанов, діях уповноважених 

суб’єктів та здійсненні на практиці, – проявляється насамперед у складних і найчастіше суперечливих 

процесах модернізації форм демократичної участі людини у місцевому самоврядуванні (далі – МСВ), 

що в умовах глобалізації набувають своєї нової збагаченої змістовності, скерованої на більш повне 

задоволення екзистенційних інтересів жителів-членів територіальних людських спільнот – 

територіальних громад (далі – ТГ), що функціонують в умовах МСВ та в ординарному стані 

повсякденності, а також через реалізацію системного комплексу їх конституційних прав, свобод і 

обов’язків, що здійснюються на локальному рівні соціуму в умовах життєвого циклу людини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Треба зазначити, що хоча проблема залучення 

громадян до політичного життя займає одне з центральних місць у сучасній політичній науці, вона є 

актуальною і у правовій науці, особливо в галузях конституційного та муніципального права, що 

регламентують та регулюють суспільні відносини, які виникають у зв’язку з участю громадян 

в електоральних процесах (конституційне право) та формуванням соціальної активності та мотивації 

до участі в системі локальної демократії та в МСВ жителів – членів ТГ (муніципальне право). 

Зокрема, участь громадян в демократичних процесах через вибори або через участь у процесі 

прийняття рішень на різних рівнях соціуму – виступає найважливішим елементом формування, 

діяльності і реалізації конституційних настанов щодо інституціоналізації системного комплексу 

публічної влади, закріплених у ст. ст. 1, 5, 6, 7, 8, 36, 38, 39, 40 Конституції України1. 

Отже, можна стверджувати, що суто політична проблематика теорії демократії, її 

вдосконалення в країнах ліберальної демократії, вивчення процесів посткомуністичної трансформації 

і демократичного транзиту, в тому числі на локальному рівні існування та функціонування соціуму, – 

тобто, в межах ТГ, в умовах МСВ, в ординарному стані повсякденності, де вона фактично і знаходить 

своє практичне розуміння і втілення не лише серед громадян патримоніальної держави, але і серед 

широкого кола фізичних осіб, що володіють різними правовими станами (іноземство, апатридство, 

біженство тощо) і на законних засадах знаходяться і постійно проживають на території іноземної 

держави, виступаючи жителями її відповідних територій та членами відповідних ТГ – стають 

актуальною проблематикою і для юридичної науки, особливо в контексті трансформації її 

пострадянських засад, нейтралізації їх негативного спадку, сприйняття ліберальних демократичних 

цінностей через міжнародні правові стандарти локальної демократії та формування нових механізмів 

функціонування публічної влади в процесах формування демократичної правової державності умовах 

глобалізації, і особливо якісно нової її форми – правової глобалізації. 

В контексті дослідження теоретичних проблем феноменології політичної залученості 

фізичних осіб у процеси функціонування політичних систем, її значення та ролі в усвідомленні та 

розумінні ними загальнодемократичних процесів в державно організованому соціумі, включаючи і 

його низовий – локальний рівень, важливу роль відіграють праці класиків системного аналізу 

в політичній науці Д. Істона і Г. Алмонда. Так, Д. Істон, аналізуючи значення для політичної 

системи підтримки з боку громадян, однією з головних форм цієї підтримки визначив їх готовність 

до політичної участі. Г. Алмонд виділив такі взаємопов’язані функції політичної системи як 

політична соціалізація і залучення до участі, артикуляція інтересів і їх агрегування, політична 

комунікація. Тобто, йдеться про становлення феноменології якісної оцінки участі людини 

(насамперед, громадянина) у політичних процесах. 

Разом з тим, треба наголосити на тому, що зазначена проблематика досліджувалась іншими 

представниками політичної науки доктринальні дослідження яких профільної спрямованості можна 

класифікувати через групування в п’ять груп, залежно від об’єктно-предметного відношення 

до загальної проблематики у такий спосіб: 

– першу групу складають роботи теоретико-методологічного плану, що присвячені 

дослідженню демократії і проблем її вдосконалення (Р. Даль, Р. Далтон, Ш. Волін, Ч. Тіллі, 

Ю. Габермас, Д. Хелд і ін.). У цю ж групу можна включити роботи Г. Алмонда і С. Верби, які 

орієнтувались на участь або відсутність, її використовували як критерій у визначенні типів політичної 

культури і характеру політичної системи. Тобто, йдеться не лише про загальні та нагальні проблеми 

 
1 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
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становлення демократії в державно організованому соціумі, а й про особистісний вимір 

загальнодемократичного процесу; 

– до другої групи можна включити праці, що присвячені проблемам модернізації (Р. Інглхарт, 

С. Гантінгтон) і демократичного транзиту (Т. Карл, Т. Карозерс, А. Круасан, X. Лінц, С. Ліпсет, 

В. Меркель, А. Переворський, Д. Растоу, А. Степан, Ф. Шмиттер і ін.). У цю групу доцільно включити 

також праці інших, зокрема вітчизняних (Ю. М. Колесник, Т. В. Бєльська, Л. Л. Бунецький, 

С. Г. Денисюк, І. Г. Васильєва), а також російських дослідників з проблем модернізації та 

транзитології (М. О. Баранов, Г. І. Вайнштейн, К. С. Гаджиєв, П. К. Гончаров, А. М. Медушевський, 

О. І. Мельвиль та ін.). Отже, йдеться про дослідження проблем релятивістської та біхевіористської 

властивості, що скеровані на розвиток, модернізацію та трансформацію, а також запозичення 

основоположних засад демократії політичними системами держав, що розвиваються; 

– третю групу складають роботи, в яких розглядаються тенденції розвитку інституційної 

структури в умовах трансформації політичної системи суспільства (Л. Є. Бляхер, С. Г. Кірдіна, 

К. Є. Коктиш, П. В. Панов, В. І. Пантін і ін.) і, зокрема, процес формування партійної системи 

(Г. Голосів, В. Я. Гельман, С. Є. Заславський, З. М. Зотова, М. Лешанич, Б. Макаренко, І. А. Побочий, 

Г. Шипунов та ін.) – в цю ж групу доцільно включити праці, присвячені аналізу забезпечення 

підтримки перетворень (Р. Роуз, У. Мішлер, М. Манро), а також взаємовпливу еволюції інституційних 

і соціокультурних складових трансформаційного процесу (О. В. Бродовська). Тобто, йдеться про 

інструментально-технологічні засади супроводження та забезпечення демократичного процесу; 

– четверта група включає роботи, присвячені розробці теорії політичної участі, виявлення 

чинників, що впливають на громадян та інших фізичних осіб у цьому процесі. У зарубіжній науковій 

літературі в цій сфері складаються два основних методологічних напрямки – раціоналістичний і 

соціально-психологічний. У першому з них – політична участь розглядається під кутом зору 

співвідношення витрат і доходу від участі для раціонально мотивованого громадянина (Є. Дауне, 

К. Ерроу, М. Олсон та ін.). Більш плідним визнається соціально-психологічний підхід, який акцентує 

увагу на вплив особистісних можливостей, орієнтацій, а також на впливі інституційних структур 

на зразки поведінки громадян (С. Верба, Н. Най, Дж. Кім, К. Шлозман, Г. Бреді і ін.). У цю ж групу 

включаються праці вчених, що присвячені вивченню теорії політичної участі, ступеня залученості 

громадян у політичний процес, рівня протестного потенціалу, співвідношення електоральних і 

неелекторальних форм політичної участі, громадянської та політичної активності (A. C. Ахременко, 

І. О. Батаніна, О. В. Бродовська, Д. В. Гончаров, Г. Л. Кертман, А. О. Лаврикова, С. В. Патрушев, 

С. П. Перегудов, В. В. Петухов, В. Л. Римський і ін.). Свій внесок у дослідження наведених проблем, 

але з позицій конституційних правоположень внесли вітчизняні вчені-конституціоналісти К. Бабенко, 

О. Батанов, Н. Воротіна, Н. Гаєва, В. Журавський, В. Кампо, В. Кафарський, М. Козюбра, М. Корнієнко, 

Т. Костецька, М. Малишко, Г. Мурашин, В. Опришко, М. Орзіх, Н. Руда, М. Ставнійчук, О. Скрипнюк, 

О. Тодика, Ю. Тодика, О. Фрицький, М. Цвік. Отже, йдеться про проблематику впливу демократичних 

процесів на людину (особистість) та її поведінкові реакції на їх виклики; 

– нарешті, особливу методологічну цінність для проблематики, що досліджується, має п’ята 

група робіт, в яких феноменологія цілеспрямованого розширення політичної залученості громадян 

розглядається як найважливіше завдання у вдосконаленні сучасної демократії. Тенденції до зниження 

політичної та громадянської активності, що виявляються в різних дослідженнях, визначаються 

авторами цих робіт як основна загроза демократії, і тому ними пропонується комплекс заходів щодо 

розширення залученості громадян до політичного життя (Р. Далтон, С. Маседо, Р. Патнем, Дж. Стокер 

та ін.). Наведені рекомендації щодо цілеспрямованого розширення політичного залучення адресовані 

основним політичним акторам – державі, тобто її публічній владі (включаючи і органи місцевого 

самоврядування /далі – ОМСВ/) політичним партіям, громадським асоціаціям. Пропоновані заходи 

включають як зміни у виборчих процедурах, так і суттєві перетворення в функціональних 

характеристиках сучасної демократії. У цих роботах поняття «залучення» (engagement, involvement) 

використовується як для аналізу об’єктивного стану рівня політичної участі і залученості громадян 

у політичний процес, так і для позначення цілеспрямованої діяльності різних політичних акторів, 

покликаної сприяти розширенню такої участі. Тобто, йдеться про складні та суперечливі процеси 

формування внутрішньої мотивації людини (особистості), – причому як громадянина, так і фізичної 

особи, що володіє іншими правовими станами, до участі у демократичних процесах. 

Свій внесок у дослідження профільної проблематики внесли і представники правової – 

конституційної та муніципальної науки (зокрема, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, В. І. Борденюк, О.М. 
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Бориславська, М. П. Воронов, В. А. Григор’єв, І. В. Дробуш, В. М. Кампо, Ю. Б. Ключковський, 

А. М. Колодій, М. І. Корнієнко, В. В. Кравченко, В. С. Куйбіда, П. М. Любченко, О.В. Марцеляк, 

Л. Р. Наливайко, Н. Р. Нижник, М. П. Орзіх, І. М. Панкевич, М. В. Пітцик, В. Ф. Погорілко, 

О. В. Прієшкіна, М. О. Пухтинський, Ю. М. Тодика, О. Ф. Фрицький та ін.). Однак, треба зазначити, що 

вони досліджували форми демократичної участі людини у публічному управлінні та МСВ несистемно 

та фрагментарно, через науковий аналіз окремих форм такої участі, що забезпечені відповідними 

процесуально-процедурними діями, які є похідними від конституційних політичних прав громадянина, 

і без створення концептуальної моделі такої участі та її трансформації в умовах глобалізації. 

Отже, аналіз ступеня розробленості проблеми показує, що в рамках політології, соціології та 

правової науки створено солідну теоретико-методологічну базу для дослідження факторів, що 

впливають на процес залучення громадян до політичного життя. Водночас у вітчизняній науковій 

літературі відсутні роботи, присвячені комплексному аналізу цілеспрямованої діяльності ОМСВ, 

спрямованої на розширення політичної участі, залучення жителів-членів ТГ до прийняття важливих 

рішень щодо стабільного і передбаченого існування та функціонування територіальної спільноти 

в довгостроковому плані в умовах системної трансформації суспільства і держави – через 

децентралізацію повноважень публічної влади та об’єктивації посилення впливу тенденцій 

правової глобалізації. 

Тому, метою цієї статті – є дослідження модернізації форм демократичної участі людини 

у місцевому самоврядуванні в умовах зазначених глобальних процесів (децентралізації та правової 

глобалізації). 

Виклад основного матеріалу. Треба зазначити, що проблематика політичного залучення 

людини (особистості, громадянина), хоча і має яскраве юридичне забарвлення, особливо в контексті 

організаційного, нормативного, процесуально-процедурного супроводження і забезпечення, досить 

рідко використовується у вітчизняній науковій юридичній літературі. Опубліковані в останні роки 

профільні дослідження були виконані в сфері політичної науки і зосереджені в основному на вивченні 

розвитку політичної участі і політичної мобілізації1. Водночас залучення людини (особистості, 

громадянина, жителя-члена територіальної громади) до загального політичного процесу на всіх його 

рівнях виступає як самостійна важлива функція не тільки політичних інститутів, а і органів публічної 

влади різних рівнів (публічна державна та публічна самоврядна (муніципальна) влада2) і не може бути 

повністю розкрита за допомогою тільки понять участі і навіть мобілізації, бо потребує глибоких 

досліджень в сфері юриспруденції та філософії, соціології, соціальній психології тощо. 

Вихідним моментом в аналізі профільних понять «політична участь», «участь людини 

у демократичних процесах» або точніше її «залученість до процесу прийняття політико-правових 

рішень», може бути досить загальноприйняте і узагальнене визначення політичної поведінки як 

сукупності реакцій соціальних суб’єктів на діяльність політичної системи. В такому розумінні 

політичну поведінку прийнято поділяти на позитивно-активну – політичну участь і негативно-

пасивну – абсентеїзм. 

Політичну участь прийнято розглядати як діяльність громадян, метою якої є вплив 

на функціонування політичної системи, формування політичних інститутів і процес вироблення і 

прийняття політичних рішень. Отже, така формула та парадигма поведінки включає: 

а) активну форму діяльності людини (поведінково-діяльнісна настанова – авт.); 

б) діяльність, що здійснюється тільки громадянами держави (імперативно-суб’єктна 

настанова – авт.); 

в) здійснення відповідного впливу (ідеологічного, політичного, соціального, нормативного 

тощо) на відповідний стан суспільних відносин (суб’єктивно-владна настанова – авт.); 

г) здійснення суб’єктивно-владного впливу на відповідні предметно-об’єктні ідентифікатори та 

функціонально-структурні характеристики політичної системи, а саме: 1) функціонування політичної 

системи; 2) формування політичних інститутів і 3) процес вироблення і прийняття політичних рішень 

(предметно-об’єктна настанова в її функціонально-структурній інтерпретації – авт.); 

 
1 Див.: Климончук, В. (2012). Політична участь громадян України як вияв антропологічного виміру свободи. 

Політичний менеджмент, 4-5, 72-80; Бортніков, В. І. (2007). Політична участь і демократія: українські 

реалії. Луцьк: РВВ Вежа; Ротар, Н. (2007). Політична участь громадян України у системних трансформаціях 

перехідного періоду. Чернівці: Рута. 
2 Баймуратов, М. О., Григор’єв, В. А. (2003). Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку 

в Україні. Одеса: АО БАХВА. 
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ґ) реалізація громадянами держави своїх конституційних політичних прав, що реалізуються 

завдяки застосуванню відповідних, передбачених конституцією держави та конституційним 

законодавством, форм політичної участі (індивідуально-нормативна настанова в її поведінково-

діяльнісній інтерпретації – авт.); 

д) відповідна телеологічно-обґрунтована діяльність, що сприяє виникненню, формуванню та 

реалізації відповідних настанов індивідуальної, групової, колективної політико-правової свідомості, 

що детермінує виникнення відповідної політико-нормативної індивідуальної, групової та колективної 

психології (свідомо-психологічна настанова щодо політичної участі людини – авт.). 

На противагу політичної участі під абсентеїзмом розуміється ухилення від участі в політичному 

житті (в голосуванні, виборчих кампаніях, акціях протесту, діяльності партій, груп інтересів, 

в локальних формах безпосередньої демократії і т.п.), втрата інтересу до політики і політичних норм, 

тобто політична апатія, що в умовах розповсюдження та посилення веде до політичної «аномії» як 

однєї з основоположних ознак соціальної аномії. Аналіз наведених положень дає можливість 

акцентувати увагу на таких ознаках абсентеїзму: 

а) ухилення людини (особистості, громадянина) від участі в політичному житті через неучасть 

у профільних формах реалізації (політико-нігілістична настанова – авт.); 

б) втрата інтересу до політики (поведінково-пасивна /апатична/ настанова – авт.); 

в) втрата інтересу до норм і форм політичної поведінки (організаційно-пасивна /апатична/ 

настанова – авт.); 

г) байдуже ставлення до політичних реалій існування держави та соціуму і пасивна 

готовність сприймати та існувати при будь-якому політичному режимі (індиферентно-

поведінкова настанова – авт.). 

Необхідно зазначити, що таке різке і однозначне розрізнення в політичній поведінці людини 

(особистості, громадянина) влаштовує не всіх представників доктрини і деякі з них (зокрема, 

Мілберт) в політичну участь включають і «апатичне» ставлення до політики як один з можливих та 

прийнятних варіантів такої участі. Своєю чергою, в Оксфордському зведеному словнику політичних 

термінів відзначається, що апатію, принаймні щодо участі у виборах, деякі автори розглядають як 

показник задоволеності1. Отже, в даному випадку поняття політичної участі практично збігається 

з поняттям політичної поведінки. 

Наведені настанови мають безпосереднє відношення до МСВ, бо саме воно виступає 

природною сферою прояву і фактичної реалізації політичних інтересів, атитюдів, габітусів, патернів, 

політико-владних тенденцій і саме в ньому під суттєвим впливом ОМСВ та інституцій 

громадянського суспільства такі інтереси, атитюди, габітуси, патерни, тенденції виникають, 

формуються, реалізуються, викликаючи відповідні зміни та модифікації у політичній системі 

суспільства, включаючи і його локальний рівень. 

Розширене тлумачення політичної участі досягається іноді за допомогою врахування більш 

«тоншої» матерії, через акцентуацію і виділення в ньому: а) інструментального та б) вербально-

емоційного рівнів. 

Отже, якщо перший з них – інструментальний, фактично відтворює зміст політичної участі 

в традиційному сенсі як більш-менш активної діяльності громадян, що здійснюється за допомогою 

використання відповідних організаційних та організаційно-правових форм діяльності та техніко-

технологічних інструментів, що сприяють цьому, то другий – на емоційному рівні, тобто на рівні 

психіки і психології свідомості людини, в політичну участь включається певна ступінь загального 

інтересу громадян до тих політичних процесів, що відбуваються в державі, ступінь і характер їх 

інформованості про такі процеси, реакція на них тощо. 

В контексті політичного розвитку локального рівня соціуму треба зазначити, що саме тут мають 

місце та діють обидва рівні політичної участі – інструментальний та вербально-емоційний, бо саме 

в локальному політичному процесі, до організації, формування та реалізації якого мають відношення 

ОМСВ – представницькі і виконавчі, використовуються його інструментально-процесуальні форми, що 

унормовані та легалізовані національним законодавцем, а також зримо проявляються його вербально-

емоційні настанови через індивідуальну, групову і колективну поведінку жителів-членів ТГ. 

Звідси, якщо оперувати терміносистемами «інтерес до політики», «прагнення 

до інформованості», «ставлення до політичної системи», «реакція людини на політичні події», – то 

 
1 McLean, I. (ed.) (1996). The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford University Press. Oxford, 362. 
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ми будемо стикатися з елементами політичних орієнтацій, і саме в їх розумінні, відносно політичної 

участі найбільш вдалим вважається застосування терміну політичної залученості. Його етимологічне 

навантаження характеризується комплексністю, бо саме він має достатній та конструктивний 

потенціал, щоб з’єднувати в собі: а) політичну участь як певну діяльність; б) участь як інтерес і 

зацікавленість у долях політичної спільноти; в) участь як набір певних цінностей і норм щодо 

уособлена себе як «політичної людини» (особистості і громадянина). 

Зазначимо, що феномен політичних орієнтацій носить індивідуалізований характер, він 

проявляється, насамперед в сфері МСВ і є характерним не лише для конкретної людини (особистості), 

тобто (громадянина, будь-якої фізичної особи, що має інший правовий стан /іноземний громадянин, 

апатрид, біженець тощо / та законно перебуває і постійно проживає на території іншої держави), а для 

її груп та асоціацій, в тому числі і територіальних (ТГ). 

Своєю чергою, необхідно враховувати, що поняття політичного залучення в політологічній 

літературі зазвичай використовується в двох значеннях. У першому випадку, це – не імперативно 

навантажений термін, що практично виступає синонімом політичної участі, оскільки 

використовується для загальних характеристик: ступеня, стану, інтенсивності, якісних показників 

залучення громадян до політичного життя або в публічну сферу взагалі. У другому ж, більш вузькому 

значенні – йдеться про телеологічно спрямовану діяльність відповідних суб’єктів політичного 

процесу і громадянського суспільства, що скерована на включення громадян у політичну або 

громадську активність, а також про сукупність засобів і методів такого включення. Отже, у цьому 

значенні політичне залучення в певних аспектах перетинається з поняттями громадянського 

виховання та політичної мобілізації. В цьому контексті: громадянське виховання займає важливе 

місце в арсеналі засобів політичного залучення, а політична мобілізація найчастіше застосовується 

для опису порівняно обмеженого в часі і просторі процесу забезпечення масової підтримки будь-якої 

політичної сили і/або конкретної політичної акції1. 

Треба зазначити, що на рівні МСВ з відомих причин більш яскраво проявляється вузьке 

розуміння політичної залученості, хоча її загальна оцінка та характеристика, що передбачається 

широким розумінням такої залученості також має право на існування, бо достатньо переконливо 

характеризує електоральні інтереси і очікування виборців в межах ТГ, їх структурні та якісні 

параметри тощо. 

У змістовному розумінні політичне залучення має метою розширення політичної участі 

громадян в довгостроковому плані, їх більш-менш постійну включеність в процес функціонування 

політичної спільноти. Одночасно, треба зазначити, що виняткова складність трансформаційних 

процесів в сучасній посттоталітарній, пострадянській державі, якою є Україна, спонукає дослідників 

підходити до проблем політичного залучення з суттєвими поправками на специфіку і особливості цих 

процесів. Так, Р. Роуз, У. Мішлер і Н. Манро в дослідженні, присвяченому фактично пострадянській 

трансформації, особливо підкреслюють, що її унікальність полягає передусім у тому, що 

фундаментальні і дуже стислі в часі зміни відбулися в трьох різних вимірах одночасно – в сутнісних 

характеристиках держави, в політичному режимі і способі функціонування економіки2. А це 

природно детермінувало виникнення відповідних негативних тенденцій у формуванні позитивної, 

передбачуваної та якісної феноменології політичної участі пострадянської людини (особистості), яка 

у своїй більшості до цих пір не сприймає політичний плюралізм, багатоманітність політичної 

ідеології, функціонування багатопартійної системи, наявність ефективних демократичних механізмів 

врахування суспільно-політичної думки населення, залишаючись пасивним спостерігачем 

за політичним життям, ховаючись за абсентеїзмом та політико-правовим нігілізмом. 

Наведені вище теоретико-доктринальні настанови актуалізують необхідність визначити 

змістовне «наповнення» феноменології «участь людини у демократичних процесах» або точніше «її 

залученість до процесу прийняття політико-правових рішень», що, як обґрунтовано вважаємо, 

допоможе більш детально визначити і проаналізувати форми демократичної участі людини в МСВ. 

З позиції онтологічного розуміння цієї феноменології, це означає участь людини у державно-

владних, а точніше, спираючись на сучасний підхід до розуміння публічної влади, – у публічно-

 
1 Кузин, О. Ю. (2010). Демократия и политическое вовлечение граждан. Известия Тульского государственного 

университета, 1, 149-159. <https://cyberleninka.ru/article/n/demokratiya-i-politicheskoe-vovlechenie-grazhdan> 

(2021, липень, 10). 
2 Rose, R., Mishler, W., Munro, N. (2006). Russia Transformed: Developing Popular Support for a New Regime. 

Cambridge, Cambridge University Press, 4. 
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владних відносинах, що мають метою виникнення, становлення, розвиток, охорону, захист, 

гарантування, у широкому значенні, формально-функціональної динаміки і загального розвитку 

політико-владної системи суспільства і держави. 

Використання аксіологічного підходу до визначення профільної феноменології дає нам 

розуміння її цінності, завдяки чому участь людини у політичному житті визначається 

як найважливіша умова ефективного функціонування і самовідтворення демократичної політичної1, 

і, отже правової системи – через її якісну (соціально активну, чітко усвідомлену, телеологічно 

обґрунтовану тощо) участь в зазначених процесах, що ідентифікується у вигляді «залученості» 

до них. 

Дійсно, термін «залученість» виступає в розумінні концепції участі людини в політичних 

процесах як опорний, бо у суб’єктному розумінні профільної феноменології він дає нам начебто 

однозначну відповідь, методологічну вказівку, функціонально-визначальний акцент і вихід на те, що 

у публічно-владних відносинах, які мають політичну природу, людина зазвичай повинна мати 

правовий стан «громадянства», що об’єктивно детермінує її політико-правовий зв’язок 

з патримоніальною державою, тобто державою свого громадянства – бо лише наявність та реалізація 

такої умови є легальним конституційно-правовим шляхом і засобом для участі людини у таких 

відносинах. 

Підхід, що базується на об’єктно-предметних параметрах визначення та розуміння 

профільної проблематики базується на її гносеологічному розумінні як іманентної форми політичної 

участі людини-громадянина у політико-владних і політико-правових відносинах, що є 

об’єктивними і обов’язковими в умовах демократичної правової державності з метою: а) 

регулярного і періодичного оновлення публічної влади; б) постійної участі у процесі розробки, 

обговорення і прийняття політичних рішень, що є важливими для реалізації теологічних домінант 

публічної влади; в) реалізації індивідуальних, групових і колективних політичних інтересів 

людини, що мають суттєве значення для її стабільного та передбаченого існування в межах ТГ 

в умовах МСВ та здійснення нею життєвого циклу. 

Функціонально-тактичні ознаки реалізації профільної феноменології участі людини 

у демократичних процесах об’єктивно включає низку ідентифікаційних ознак – визначення 

масштабів, форм та інтенсивності участі громадян, способи і коло суб’єктів їх залучення, межах 

компетентності і громадян і суб’єктів їх залучення та інформованості громадян, легалізація 

процесуальних форм такого залучення, – тобто, йдеться про формалізацію і процесуалізацію 

політико-демократичного процесу, що знаходить своє закріплення і легалізацію або в виборчому 

законодавстві, або у звичайних законах, що закріплюють інші форми демократичної участі людини 

в політичному житті та наступну легітимацію в локальному суспільстві на рівні ТГ. 

Ба більше, у доктринальному розумінні профільної феноменології ми стикаємось з наявністю 

різних теоретичних позицій представників політичної, соціологічної та правової наук про доцільність 

використання відповідних процесуальних процедур в політичному процесі, у публічно-владних 

відносинах, в процесі прийняття політичних рішень тощо. Крім того, предметом дискусій найчастіше 

стають проблеми співвідношення інструментальної цінності політичної участі для розвитку 

демократії і індивідуального, групового або колективного ціннісного значення такої участі для 

розвитку особистості, трансформація форм і методів політичної участі людини у політико-владних 

процесах, актуальні аспекти реалізації політичних прав і свобод громадянина тощо. При цьому аспект 

особливої значущості політичної залученості громадян свого часу формулювався як основоположна 

ідентифікаційна ознака так званої партисипаторної демократії – «демократії участі», що реалізується 

в умовах МСВ та в межах ТГ, а сьогодні вона сповідується як інституційна ознака прихильниками 

«відродженого республіканізму»2. 

Треба звернути увагу на те, що феноменологія участі людини у демократичних процесах має 

свою історичну ретроспективу, бо розуміння і тлумачення політичної активності як інтегральної 

 
1 Кузин, О. Ю. (2010). Вовлеченность в политический процесс как элемент демократического гражданства. 

Известия Тульского государственного университета. Серия Гуманитарные науки. Вып. 2. 

<https://cyberleninka.ru/article/n/ vovlechennost-v-politicheskiy-protsess-kak-element-demokraticheskogo-grazhdanstva> 

(2021, липень, 10). 
2 Бадзагуа, Г. Ж. (2009). Возрождение республиканизма в политической теории. Роль университетов 

в поддержке гуманитарных научных исследований: материалы IV Международной научно-практической 

конференции, 5-13. 
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характеристики громадянина демократичної держави сходить ще до Афінської демократії епохи 

Перикла. У знаменитій промові Перикла над могилами воїнів, які першими загинули на початку 

Пелопоннеської війни, підкреслюється, що саме турбота про справи поліса відрізняє справжнього 

громадянина Афін: «Одним і тим же особам можна у нас і піклуватися про свої домашні справи, і 

займатися справами державними, та й іншим громадянам, які віддалися іншим справам, не чуже 

розуміння справ державних. Тільки ми одні вважаємо не вільним від занять і праць, але марним того, 

хто зовсім не бере участь у державній діяльності. Ми самі обговорюємо наші дії або намагаємося 

правильно цінувати їх, не вважаючи промови чимось шкідливим для справи»1. Отже, по суті в промові 

Перикла закладено засади поділу аспектів повсякденної життєдіяльності людини (громадянина) 

на приватне і публічне (що відноситься до полісу), а також оцінка як «непотрібного» відношення 

громадянина, через його замкнутість на приватних справах і його неучасть в політичному житті. 

Не дивлячись на настанови, які розглядались, треба все ж зазначити, що у сучасному розумінні 

участь людини у демократичних процесах, особливо в умовах МСВ та, враховуючи тенденції 

глобалізації, має свої особливості, на які треба звернути пильну увагу, бо на наше глибоке 

переконання, саме вони будуть визначати актуальне наповнення та новації в організації і реалізації 

цієї важливої для існування державності феноменології участі людини, що сьогодні базується 

на засадах інституціоналізації її політичної залученості у профільні процеси. 

Отже, хоча МСВ і виступає як самостійний рівень публічної влади (див. ст. 5 Конституції 

України 1996 року) – публічної самоврядної (муніципальної) влади, воно характеризується, 

насамперед, локалізацією всіх публічно-правових відносин на найнижчому рівні існування та 

функціонування локального соціуму – тобто, ТГ, яка функціонує в умовах МСВ. Такою локалізацією, 

завдяки номосу, локусу та топосу території як самостійної феноменології та пріоритетного об’єкта і 

предмету управлінської діяльності, що виступає матеріальною основою існування територіальної 

людської спільноти (ТГ)та впливає на всі територіально-локальні та територіально-соціальні 

процеси, – вона трансформується в суб’єкт, що наділений власними інтересами, завдяки об’єктивної 

потреби такого суб’єкта в догляді, у відповідному організаційному і нормативному супроводженні і 

забезпеченні його розвитку, управління, реновації, гарантування зазначених процесів тощо. 

Звідси саме локалізація стає визначальним та оперативним критерієм в діяльності людської 

спільноти, в тому числі й відносно реагування на політичні процеси, що протікають в локальному 

соціумі. Але не можна однозначно стверджувати про відсутність впливу на локальні процеси 

загальнодержавних тенденцій політичного життя та демократичних тенденцій, більш того, 

найважливіші смисли, питання та тенденції в даній сфері ініціюються, формуються, детермінуються 

публічною державною владою, саме державою, що виступає ядром політичної системи суспільства, 

та її інституцій, а також продукуються іншими суб’єктами політичної системи – політичними 

партіями та іншими політичними об’єднаннями – інституціями громадянського суспільства, що, 

своєю чергою, в) ретранслюють їх на локальний рівень соціуму (ТГ) через свої локальні 

представництва (ОМСВ – через делеговані повноваження виконавчої влади; місцеві органи 

виконавчої влади – через їх компетенційні повноваження). 

Отже, такий вплив: 

а) здійснюється цілеспрямовано через відповідну нормотворчу та управлінську діяльність 

вищих органів законодавчої та виконавчої влади; 

б) саме вони трансформують наведені політичні смисли, питання, тенденції та їх різні варіації 

у відповідні рішення та нормативно-правові акти (через механізми нормопроєктування та 

нормотворчості, – загалом, нормотворення); 

в) своєю чергою, на рівні МСВ в рамках локального соціуму всі наведені державні настанови 

піддаються відповідній локальній інтерпретації представниками суб’єктів політичної системи 

суспільства в межах ТГ та інституцій громадянського суспільства, створених жителями-членами ТГ; 

г) в основі такої інтерпретації лежить акцентуація, транспонування, контекстуалізація та 

трансформація загальнодержавних політичних настанов на місцеві питання, що повинні бути 

вирішені через відповідну організаційну та організаційно-правову діяльність ОМСВ (їх 

представницькі та виконавчі органи), як органів, що презентують відповідний рівень публічної влади, 

щодо реалізації політичних інтересів членів ТГ; 

 
1 Дератани, Н. Ф. Тимофеева, Н. А. (1965). Греческая литература. Хрестоматия по античной литературе:  

в 2 томах. Москва: Просвещение, 1, 40. 
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ґ) процес такого вирішення здійснюється трояким чином: 

1) питання регулярного оновлення публічної державної та самоврядної влад реалізуються через 

механізм загальнонаціональних та локальних виборів або референдумів; 

2) вирішення політичних питань локального розвитку реалізуються через активізацію участі 

жителів-членів ТГ в такому процесі, зокрема шляхом участі у інституціях громадянського 

суспільства політичного характеру; 

3) питання реалізації політичних інтересів жителів-членів ТГ у вигляді реалізації їх 

конституційних політичних прав, свобод і обов’язків здійснюється, по-перше, через обидва зазначені 

вище шляхи, і, по-друге, через підвищення загальної мотивації людини до участі в демократичних 

процесах, включаючи її реалізацію на рівні локальної демократії. 

Звідси, можна констатувати наступне: 

– локальний характер прояву порядку денного в сфері політико-правових реалій 

(загальнонаціональні вибори Парламенту і Глави держави /локальний характер проведення та 

голосування/; місцеві вибори, референдуми, інші форми безпосередньої демократії в МСВ тощо); 

– локальний характер суб’єктного складу політичних процесів – він визначається насамперед 

приналежністю до громадянства держави. Але на локальному рівні прояву таких процесів, 

враховуючи, по-перше, реальний склад ТГ у контексті правового стану фізичних осіб, що до неї 

входять, а також, по-друге, міжнародні стандарти МСВ, що прийнято в рамках Ради Європи, зокрема 

Конвенцію про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні від 5 лютого 1992 року1 , 

відповідно до ч. 1 ст. 6 якої держава-учасник повинна надати іноземцям право голосувати та висувати 

свою кандидатуру на виборах ОМСВ, тобто надати їм активне і пасивне виборче право, якщо вони: 

а) відповідають вимогам, що надаються громадянам; б) на законних підставах постійно мешкають 

на території держави; в) строк такого мешкання становить п’ять років, що передують виборам, – 

суб’єктний склад політичних процесів може суттєво змінитися, що призведе до фактичної зміни 

філософської основи електорального процесу в державі. Україна поки ще не підписала дану 

Конвенцію, але будучи активним членом Ради Європи та виконуючи свої міжнародно-правові 

зобов’язання з модернізації системи МСВ та виборчої системи, може це зробити; 

– локальний характер об’єктно-предметного складу порядку денного в сфері політико-

правових реалій – зазвичай реалізується членами ТГ через усвідомлення локального виміру і 

локальної значимості відповідних питань політичного характеру; 

– локальний характер аксіологічного порядку денного в сфері політико-правових реалій – 

визначається через співвідношення ціннісних координат політичних питань з системним комплексом 

інтересів, що виникають в МСВ: а) інтереси території; б) інтереси ТГ; в) інтереси людини-члена ТГ2; 

– але треба відмітити, формування загально-локального характеру громадянської 

компетентності – формування наведеної характеристики у члена ТГ (громадянина) на різних рівнях 

детермінується декількома засадами: а) вирішенням політичних питань загальнодержавного значення 

(загальнонаціональні вибори Парламенту, Глави держави, участь у всеукраїнському референдумі, 

загальноукраїнських опитуваннях, всенародних обговореннях проектів законодавчих актів тощо); 

б) вирішенням питань місцевого значення через участь у місцевих виборах і референдумах, участь 

у інших формах локальної демократії (загальні збори, місцеві ініціативи, обговорення проектів 

локальних актів ОМСВ тощо), – саме через такі форми громадянської компетентності та її форм: а) 

життєвої; б) соціальної; в) політико-правової; г) полікультурної; ґ) професійно-трудової; д) здорового 

способу життя – здійснюється виховання у людини у дусі патріотизму, відповідальності, законності, 

що є результатом активної, відповідальної, ефективної реалізації своїх прав, свобод і обов’язків 

з метою побудови демократичного суспільства3. Отже, в рамках локальної людської спільноти 

в межах життєвої форми громадянської компетентності виховуються такі риси як усвідомлення 

історичної або сучасної приналежності до відповідної ТГ, здатність свідомо, послідовно і творчо 

визначати, проєктувати і реалізувати особисте життя, участь у асоціаціях людини в рамках групи, 

 
1 Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні, 1992 (Рада Європи). 

Законодавство.com <https://xn--80aagahqwyibe8an.com/evropi-rada/konventsiya-pro-uchast-inozemtsiv-suspilnomu-

1992-24789.html> (2021, липень, 10). 
2 Баймуратов, М. О. (2021). Міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування України: 

монографія (репринтне видання дисертаційного дослідження). Дніпро: Інновація, 38-39. 
3 Освітній проект На Урок (2021). Громадянська компетентність <https://naurok.com.ua/prezentaciya-gromadyanska-

kompetentnist-55083.html> (2021, липень, 10). 
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колективу, суспільно-цільової структури (громадського об’єднання – інституції громадянського 

суспільства) тощо, формування індивідуального, групового, колективного габітусів і таких же рівнів 

ментальності. Треба акцентувати увагу і на тому факті, що відповідними рисами такої громадянської 

компетентності починають володіти й інші члени ТГ, що мають інші правові стани, але законно 

знаходяться на території держави свого перебування; 

– локальний характер комунікативної взаємодії в межах ТГ в процесі реалізації порядку 

денного в сфері політико-правових реалій, враховуючи найважливіший характер такої комунікації, як 

інституційної основи створення і функціонального «скріплення» територіальної спільноти, в межах 

якої розповсюджуються, усвідомлюються, генеруються, продукуються, розвиваються, реалізуються 

політичні смисли, концепти, ідеї – така взаємодія стає формою комунікативно-політичної взаємодії 

та трансформує ТГ в суттєвий і активний суб’єкт політичної системи суспільства; 

– локальний характер конотаційних настанов порядку денного в сфері політико-правових 

реалій детермінується тим, що конотація являє собою один з різновидів прагматичної інформації, 

тобто інформації корисної, придатної для вирішення практичних завдань; ба більше, вона відображає 

не безпосередньо самі явища і предмети, а лише певне до них ставлення1. Отже, можна стверджувати, 

що локальний характер конотаційних настанов порядку денного в сфері політико-правових реалій має 

не тільки їх локальне розуміння, а й локальне застосування в повсякденному житті жителів-членів ТГ, 

їх груп та колективів, що безпосередньо впливає на формування системного комплексу соціальних 

практик (габітусів) людини-члена ТГ, її груп та асоціацій; 

– локальний характер формування наративів про локальну демократію через формування і 

реалізацію порядку денного в сфері політико-правових реалій обґрунтований семантичною 

завантаженістю самого терміну наратив (англ. і фр. narrative – оповідь, від лат. narrare – розповідати, 

пояснювати) – як сукупності пов’язаних між собою реальних чи вигаданих подій, фактів або вражень, 

які складають оповідний текст; а також – як процес повідомлення такого тексту (нарація) і метод 

впорядкування дискурсу2. Отже, йдеться про донесення людиною через використання мови суті 

проблеми та її рішення до оточуючого середовища, що здійснюється через процес розуміння 

людиною-членом ТГ політичного дискурсу, його індивідуальне, групове, колективне тлумачення та 

продукування в межах людської спільноти. Враховуючи особливу важливість політичного дискурсу 

для стабільного існування і розвитку держави і суспільства, в тому числі і локального, політичні 

наративи в межах ТГ можуть бути охарактеризовані як стратегічні, тобто, в іншому варіанті (в т.ч. – 

як його розумів Ж. Лакан3) це основа ідеології (оскільки де-факто ідеологія втілюється у розповідях 

про світ, у певній системі пояснення цього світу, причинно-наслідкових зв’язків цього світу тощо – 

в нашому випадку, це транспонування політичного дискурсу на рівень локального світу). 

– локальний характер формування, реалізації та посилення процесів політичної соціалізації 

в процесі формування і реалізації порядку денного в сфері політико-правових реалій, детермінується 

тим, що МСВ виступає сферою загальної соціалізації, завдяки тому, що в межах ТГ: а) проходять 

активні процеси біхевіористичної властивості, тобто саме тут людина проявляє свої інтенції, продукує 

свої життєві устремління та потреби, формує свої інтереси, будує свої атитюди; б) на основі 

наведених проявів вона входить в систему комунікативної взаємодії, що об’єктивно виникає на основі 

ТГ, з іншими членами ТГ; в) реалізує свої інтереси та атитюди через відповідні форми 

життєдіяльності у вигляді конституційних прав, свобод і обов’язків; г) формуючи в процесі реалізації 

таких прав, свобод і обов’язків свої габітуси (соціальні практики і практичні структури), – отже 

накладання на зазначені тенденції політичної складової інтенсифікує, сепарує, контекстуалізує, 

об’єктивує, актуалізує політичний порядок денний, що сприяє більш глибокій, різноплановій та 

телеологічно обґрунтованій демократизації локального соціуму; 

– локальний характер вдосконалення політичного габітусу людини в процесі формування і 

реалізації порядку денного в сфері політико-правових реалій – формування габітусу у різних формах 

(трудовий, професійний, культурологічний, мовний, релігійний тощо) та на різних рівнях існування і 

функціонування локального соціуму (індивідуальний, груповий, колективний) в контексті 

політичного дискурсу веде до появи суттєвого політичного досвіду людини-члена ТГ 

 
1 BigBro (2021). Що таке конотація: поняття, функції, висловлення оціночних емоцій і приклади 

<http://bigbro.com.ua/shho-take-konotatsiya-ponyattya-funktsiyi-vislovlennya-otsinochnih-emotsij-i-prikladi/>  

(2021, липень, 10). 
2 Wikipedia (2021). Наратив <https://uk.wikipedia.org/wiki/Наратив> (2021, липень, 10). 
3 Рудинеско, Е., Бадьо, А. Лакан, Ж. (2020). Сучасність минулого. Діалог. Київ: Komubook, 37. 
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(для громадянина – це досвід для використання і на загальнодержавному, і на локальному рівні його 

функціонування), що проявляється в оволодінні нею соціально-політичними а соціально-

демократичними практиками участі в політичних процесах з метою вдосконалення демократичної 

правової державності та феноменології муніципалізму, побудови соціуму з стійкими та сталими 

демократичними традиціями вирішення конфліктогенних ситуацій; 

– локальний характер становлення політичної мотивації людини-члена ТГ в процесі 

формування і реалізації порядку денного в сфері політико-правових реалій характеризується 

наявністю свідомих настанов щодо політичної поведінки людини-члена ТГ та формуванні у неї 

відповідних психологічно детермінованих форм поведінки та дій з метою належної реалізації 

політичного дискурсу публічної влади (передбачаються норми поведінки та дій альтернативного 

характеру, причому як на підтримку політичного дискурсу, так і на цивілізований спротив йому, або 

його пасивне ігнорування); 

– використання нових форм демократичного порядку прийняття політико-правових рішень 

в рамках ТГ. Це питання має важливе та визначальне значення в умовах формування та 

вдосконалення демократичної правової державності, що зазвичай проходить в умовах постійного 

використання форм безпосередньої та представницької демократії, що є найбільш апробованими 

в теорії та на практиці формою безпосередньої участі населення – жителів-членів ТГ в прийнятті 

управлінських рішень та рішень політико-правового значення, демократичного формування 

депутатського корпусу ОМСВ та вибору посадових осіб МСВ або участі у діяльності наведеного 

депутатського корпусу або на виборних посадах. Однак, в останні роки в теорії демократії отримали 

доктринальне обґрунтування та розвиток, а в муніципальному будівництві багатьох демократичних 

розвинених держав й практичне втілення нові форми участі людини в загальнодемократичних 

процесах, включаючи і участь в прийнятті політико-правових рішень. До них відносяться: 

а) партисипаторна демократія (від англ. participate – брати участь) – така форма демократії, що 

реалізується завдяки формуванню мотивації у членів територіальних громад до участі в локальній 

демократії шляхом активізації їх участі у різних формах МСВ та шляхом допомоги ОМСВ в реалізації 

їх повноважень; 

б) деліберативна демократія – ця форма демократії тільки розвивається в рамках публічної 

муніципальної влади, бо в основі її механізму лежить забезпечення демократичного врядування через 

форми дорадчої комунікації в локальному соціумі; 

в) агрегативна демократія: форма демократії, що викликана до життя функціонуванням 

публічної муніципальної влади, передбачає не тільки вирішення ОМСВ колективних інтересів, тобто 

інтересів всієї ТГ, а й вирішення індивідуальних інтересів конкретної людини-жителя, що є членом 

такої громади; 

г) агоністична демократія: є фактично новою формою демократичної участі жителів 

у становленні та розвитку МСВ, бо створена завдяки перманентному розвитку публічної 

муніципальної влади; саме вона дає конкретну можливість через повноваження ОМСВ та їх 

розширення і вдосконалення урізноманітнити життя у відповідності до демократичних цінностей, що 

збагачує жителів-членів ТГ та робить локальний соціум більш сучасним та телеологічно спрямованим 

за допомогою появи ширшого кола демократичних інститутів, дискурсів та форм життя, які сприяють 

індивіду в його ідентифікації з демократичними цінностями1; 

– локальне використання механізму конституційного (муніципального) краудсорсингу2 як 

перспективного напрямку розвитку законодавства на локальному рівні через участь жителів-членів 

ТГ в процесі підготовки та обговорення відповідних проєктів актів законодавства. Треба наголосити 

на тому, що термін «краудсорсинг» первісно виник у сфері економіки і складається з двох 

англійських слів crowd – «натовп» і sourcing – «використання ресурсів», отже, дослівно його можна 

перекласти як «використання ресурсів натовпу» (в деяких випадках переклад подається як 

«використання ресурсів мудрого натовпу»). Однак, з часом, з економічної площини поняття 

 
1 Гайко, О. (2018). Парадигми демократії: агрегативна (Й. Шумпетер), деліберативна (Ю. Хабермас) 

та агоністична (Ш. Муфф). <http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/885/2/Гайко%20Олег.pdf> 

(2021, липень, 10). 
2 Баймуратов, М. О. (2021). Конституційний краудсорсинг як перспективний напрямок розвитку українського 

конституційного законодавства. Діджиталізація та права людини: збірник тез Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 30 березня 2021 року). Хмельницький: Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 15-19. 
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«краудсорсинг» перемістилося у політологію, де отримало застосування при визначенні розвитку он-

лайн простору публічної політики за допомогою створення інформаційно-комунікаційних технологій 

Web 2.0 і Web 3.01 з метою реалізації принципів цифрової демократії2. В останні роки з політичного 

краудсорсингу виокремлюється законотворчий краудсорсинг у якості самостійного напрямку, який є 

прикладом використання краудсорсингу у юридичній сфері. Доктринального визначення цього 

поняття поки не існує, але діє узагальнююче консенсусне розуміння його як доступу громадян 

до діючих і таких, що проєктуються, законів і інших нормативно-правових актів в режимі онлайн 

(тобто, можна говорити про активну участь громадян у законопроєктній та законотворчій діяльності). 

При цьому окремими дослідниками краудсорсинг пов’язується лише з суспільним обговоренням 

нормативно-правових рішень, яке, щоправда, «відноситься до сучасних інноваційних форм 

народовладдя» з позитивною динамікою і перспективами. Отже, на локальному рівні, де він і 

реалізується, до такого обговорення можуть бути залучені широкі верстви населення, включаючи всіх 

членів ТГ відповідного віку (повнолітніх), але без врахування їх правового стану. Вважаємо, що саме 

публічне обговорення проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів трактується як 

явище так званої дорадчої або консультативної демократії. В деяких випадках мова йде про 

консультативну функцію форм безпосереднього народовладдя3, або навіть краудсорсинг 

розглядається як «нова форма безпосередньої демократії»4, звідси й детермінується його 

«муніципальна» форма. Існує позиція, згідно з якою суспільне обговорення перебуває на стику між 

прямою і безпосередньою демократією. 

Треба зазначити продуктивну позицію М. О. Баймуратова5, який вважає, що механізм 

законотворчого краудсорсингу охоплює більш широке коло завдань. Тобто, він дає можливість 

забезпечувати здійснення нормативної функції держави через наступне: а) реалізацію законодавчої 

ініціативи «знизу»; б) громадське обговорення проектів законів; в) розширення експертного 

середовища за рахунок здійснення громадянами експертизи правових актів; г) забезпечення 

транспарентності законотворчого та законодавчого процесів; ґ) встановлення постійного діалогу між 

суспільством і державою у площині законодавства; д) ініціативи, розробки та обговорення державних 

програм, концепцій, стратегій тощо в сфері законодавства. Отже, через використання транспарентних 

механізмів доступу громадян (жителів-членів ТГ) до процесів законотворення (насамперед, 

до нормопроєктувальної діяльності), створюється додатковий комплекс розширених можливостей 

громадян у реалізації своїх конституційних прав в організації державного управління, 

встановлюється постійний комунікативно-предметний та функціонально-позитивний діалог між 

суспільством і державою. 

Обґрунтовано вважаємо, що інтерпретація наведених ознак законотворчого краудсорсингу 

на муніципальний рівень та застосування його для обговорення рішень щодо політичних питань, буде 

сприяти суттєвому збагаченню та вдосконаленню муніципального політичного ландшафту та 

муніципального політичного дизайну. 

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки: 

– системний аналіз Доповіді за підсумками двох міжнародних нарад за круглим столом 

з питань демократії та розвитку, спільно організованих Міжнародним інститутом  з надання 

допомоги в справі демократизації і проведення виборів (ІІДЕА), Програмою розвитку ООН та 

Департаментом з політичних питань ООН, що відбулися у 2008 та 2011 роках, дає змогу 

стверджувати про генетичний зв’язок між демократією та розвитком, між демократичною участю 

 
1 Web 2.0 – методика проектування систем, ключовим принципом яких є залучення користувачів 

до багаторазової вивірки інформації. Web 3.0 – високоякісний контент і сервіси, які створюються 

на технологічній платформі Web 2.0. 
2 Фельдман, П. Я. (2014). Политический краудсорсинг как инструмент электронной демократии: проблемы 

становления и развития. Власть, 6, 21-26 <https://cyberleninka.ru/ article/n/politicheskiy-kraudsorsing-kak-institut-

elektronnoy-demokratii-problemy-stanovleniya-i-razvitiya/viewer> (2021, липень, 10). 
3 Комарова, В. В. (2010). Эффективность консультативных форм прямого народовластия. Конституционное и 

муниципальное право, 2, 2. 
4 Курячая, М. М. (2012). Технология краудсорсинга в юридической практике. Конституционное и 

муниципальное право, 6, 37. <https://center-bereg.ru/h437.html> (2021, липень, 10). 
5 Баймуратов, М. О. (2021). Конституційний краудсорсинг як перспективний напрямок розвитку українського 

конституційного законодавства. Діджиталізація та права людини: збірник тез Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 30 березня 2021 року). Хмельницький: Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 15-16. 
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громадян в політичних процесах і здійсненням контролю за діяльністю державних та самоврядних 

публічно-правових інститутів; 

– системно-порівняльний аналіз наведених позицій свідчить про те, що йдеться не лише 

про: а) роль ООН в утвердженні принципових і концептуальних положень про взаємний зв’язок між 

демократією та розвитком; б) широке коло і склад суб’єктів публічної влади (починаючи 

з універсального, і закінчуючи на місцевому (локальному) рівні), що є відповідальними 

за практичне втілення наведеного концепту в систему публічно-правових відносин та реалії 

повсякденного життя, а й про: в) об’єктивне посилення демократичного транзиту в умовах такої 

глобальної тенденції як децентралізація повноважень публічної влади та г) формування важливого 

феномену сучасного демократично-трансформаційного дискурсу, який можна визначити як участь 

людини у демократичних процесах або її залученість до процесу прийняття політико-

правових рішень; 

– враховуючи, насамперед суто локальний характер не тільки прояву, але і реалізації 

проблематики взаємного зв’язку демократії та розвитку, наведена концептуалістика в її 

полісемічному і багатоплановому теоретико-парадигмальному та практично-функціональному 

розумінні, проявах, формуванню поведінкових настанов, діях уповноважених суб’єктів, та здійсненні 

на практиці – проявляється, насамперед, у складних і найчастіше суперечливих процесах модернізації 

форм демократичної участі людини саме на рівні МСВ, що в умовах глобалізації набувають своєї 

нової збагаченої змістовності, скерованої на більш повне задоволення екзистенційних інтересів 

жителів-членів територіальних людських спільнот – ТГ, що функціонують в умовах МСВ та 

в ординарному стані повсякденності, а також в процесі реалізації системного комплексу їх 

конституційних прав, свобод і обов’язків, що здійснюються на локальному рівні соціуму в умовах 

життєвого циклу людини; 

– під політичною участю прийнято розглядати діяльність громадян, метою якої є вплив 

на функціонування політичної системи, формування політичних інститутів і процес вироблення і 

прийняття політичних рішень. Отже, така формула та парадигма поведінки включає: а) активну 

форму діяльності людини (поведінково-діяльнісна настанова); б) діяльність, що здійснюється тільки 

громадянами держави (імперативно-суб’єктна настанова); в) здійснення відповідного впливу 

(ідеологічного, політичного, соціального, нормативного тощо) на відповідний стан суспільних 

відносин (суб’єктивно-владна настанова); г) здійснення суб’єктивно-владного впливу на відповідні 

предметно-об’єктні ідентифікатори та функціонально-структурні характеристики політичної 

системи, а саме: 1) функціонування політичної системи; 2) формування політичних інститутів і 

3) процес вироблення і прийняття політичних рішень (предметно-об’єктна настанова в її 

функціонально-структурній інтерпретації); ґ) реалізацію громадянами держави своїх конституційних 

політичних прав, що реалізуються завдяки застосуванню відповідних, передбачених конституцією 

держави та конституційним законодавством, форм політичної участі (індивідуально-нормативна 

настанова в її поведінково-діяльнісній інтерпретації); д) відповідна телеологічно-обґрунтована 

діяльність, що сприяє виникненню, формуванню та реалізації відповідних настанов індивідуальної, 

групової, колективної політико-правової свідомості, що детермінує виникнення відповідної політико-

нормативної індивідуальної, групової та колективної психології (свідомо-психологічна настанова 

щодо політичної участі людини); 

– наведені настанови мають безпосереднє відношення до МСВ, бо саме воно виступає 

природною сферою прояву і фактичної реалізації політичних інтересів, атитюдів, габітусів, патернів, 

політико-владних тенденцій і саме в ньому під суттєвим впливом органів місцевого самоврядування 

та інституцій громадянського суспільства такі інтереси, атитюди, габітуси, патерни, тенденції 

виникають, формуються, реалізуються, викликаючи відповідні зміни та модифікації у політичній 

системі суспільства, включаючи і його локальний рівень. Звідси, розширене тлумачення політичної 

участі досягається іноді за допомогою врахування більш «тонкої» матерії, через акцентуацію і 

виділення в ньому: а) інструментального та б) вербально-емоційного рівнів; 

– демократична участь людини в політичних процесах на рівні МСВ в межах ТГ обумовлює 

виникнення низки характерологічних ознак, що детерміновані широким розумінням: а) суб’єктного 

складу ТГ (жителі – фізичні особи, що володіють різним правовим станом), що може бути залучений 

до такої демократичної участі в процесі прийняття політико-правових рішень в межах громади; 

б) можливостей застосування нових форм демократичної участі; в) актуалізацією формування і 

застосування технологічних настанов конституційного (муніципального) краудсорсингу. 
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THE ROLE OF NATIONAL STYLE  

AS THE MOST IMPORTANT FACTOR  

IN POLITICAL NEGOTIATIONS 

The article is devoted to the study of the role and significance of the national style in the process 
of conducting international negotiations. The most important tool for resolving contradictions 
and preventing possible conflict situations in the context of modern globalization processes is 
political communication. One of the factors in the success of political negotiations is taking into 
account socio-cultural differences between partners or opponents. In modern political science, 
there are different views on the role of national style in the negotiation process. All of them 
agree on the recognition of the existence of a national style in negotiations, but differently, 
assess the degree of its impact on the nature and results of the negotiation process. The national 
negotiating style is closely connected with the concept of “national character”, the formation of 
which is influenced by culture, religion, language, historical past, political realities, geographical 
and geopolitical factors, and so on. An important aspect of the study of the national style of 
negotiation is to determine the role of nonverbal communication, which is significantly 
impacted by socio-cultural factors. National negotiation styles are divided into different types 
depending on the essential characteristics: cultural and civilizational characteristics, relation to 
time and space, the specifics of non-verbal means of communication, and so on. Based on the 
specifics of non-verbal communication components, national styles with “low context” and 
“high context” are distinguished, based on the relation to time – monochronic and polychronic, 
based on the perception of space – formal and informal. National style is the most important 
factor in political negotiations, but its role in negotiations should not be considered absolute, 
since the behavior of negotiators is also influenced by professional ethics, corporate culture, 
personality traits, and more. 
Keywords: globalization, cross-cultural barriers, mentality, international negotiations, national 
style, national character, non-verbal means of communication, political communication. 

The postmodern era of the modern world rejected the ideas of ethnocentrism, the existence of dominant 

cultures and embraced the postulate of multiculturalism. The practice of political negotiations, including 

international ones, is becoming more and more intense. The model of modern political negotiations is 

currently undergoing a structural transformation: instead of dialogue, a multicultural polylogue is emerging. 

The expansion of world political discourse is accompanied by a clash of national cultures, which allows for 

various kinds of conflict situations. The most important tool for resolving contradictions and preventing 

possible conflicts today is effective and fast communication. The effectiveness of modern political 

communications largely depends on the ability to take into account the national characteristics, traditions and 

customs of the participants in political negotiations. Thus, the success of negotiations, in particular political 

ones, requires familiarizing oneself with the national negotiating style and taking into account its features at 

the preparation stage of the negotiations. Therefore, in the context of globalization of world political 

processes, the question of the ethnocultural differences impacting the nature and results of communication 

between state representatives belonging to different cultural regions is extremely relevant. 

The aim of the article is to determine the role and significance of the national style as the most 

important factor in political negotiations in the context of modern globalization processes. 

Many scientific works of both foreign and domestic researchers are devoted to the peculiarities of the 

organization and conduct of international political negotiations, which, among other things, cover the issues 

of national differences in negotiations. Given the purpose of the study, the works of Russian researcher 
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I. Vasilenko1, in which separate sections are devoted to the national styles of official business communication, 

have proven useful. S. Sheretov focuses on studying the functions and rules of international negotiations, 

emphasizing the significant impact of national characteristics of negotiations on their course, nature and 

results2. In her work, the American researcher C. Lee makes a point that in order to overcome cross-cultural 

barriers, it is necessary to analyze the peculiarities of the other party’s culture in advance, while developing 

each step of international negotiations3. 

Ukrainian experts (political scientists, lawyers, diplomats) in recent years have also contributed to the 

study of issues related to diplomatic protocol and etiquette: we should mention the works of H. Kalashnyk4, 

O. Sahaydak5, D. Tkach6, T. Shynkarenko7 and others. In the context of the study on the role of negotiations 

in the settlement of political conflicts M. Dobrova analyzes the specifics of national negotiation styles8. 

The study of national styles of formal business communication mostly took place in the context of the 

study of the negotiation process theory. In recent years, the situation has changed due to the intensification 

of international political negotiations, which involve the interaction between partners of different national 

cultural traditions. At the same time, the influence of national communication styles on the course and results 

of political negotiations has not yet been the subject of a special political science study and requires further 

research considering globalization and the Euro-Atlantic vector of Ukraine’s integration. All of the above led 

to the choice of topic and determining the purpose of the study. 

In modern political science, there are several points of view on the role of national style in the 

negotiation process. According to the first, the national and cultural characteristics of the participants reflect 

rather insignificant characteristics of the negotiation process, and therefore have little impact on it. This 

approach stems from the intensification of international negotiations, especially in recent decades, which 

leads to the “blurring” of national borders, the interpenetration of national styles, the formation of universal 

negotiation standards. Globalization and integration processes contribute to the formation of a unified 

negotiating culture with its own rules of conduct, language, symbols, etc. This universal culture of negotiation 

is recognized by all members of the world community, although it may differ significantly from established 

national norms and rules of conduct9. 

According to the opposite point of view, national and cultural specifics are, if not decisive, then at least 

very important in the field of international negotiations. This position is based on the denial of the artificial 

universalization of communication styles and the impossibility of forming a unified negotiating culture due 

to the existence of too significant national differences that cause cultural barriers in negotiations between 

representatives of different ethnocultural traditions. In addition, a significant element of national specificity 

is brought into the negotiation process by representatives of business, public and religious organizations, who 

have much less experience in international communication than politicians, and therefore cannot get involved 

in establishing common parameters of negotiations10. 

There is a third, relativistic point of view: in each case, the degree of significance of national 

characteristics may vary. In the conditions of cooperation, i.e. in the situation of significant coincidence in 

positions of the parties, national differences recede into the background, but in case of conflict of interests 

one should expect greater manifestation of ethnocultural peculiarities. In this regard, addressing the national 

style of negotiation in a conflict resolution situation is particularly important. 

Thus, all the aforementioned points of view agree on recognizing the existence of a national style of 

negotiation, but differently assess the degree of its impact on the nature and results of the negotiation process. 

 
1 Василенко, И. А. (2008). Искусство международных переговоров в бизнесе и политике. Москва: Научная 

книга, 236; Василенко, И. А. (2010). Политические переговоры. Москва: ИНФРА-М, 396. 
2 Шеретов, С. Г. (2007). Ведение международных переговоров. Алматы: КОУ, 155. 
3 Lee, C. (2007). The New Rules of International Negotiation: Building Relationships, Earning Trust, and Creating 

Influence Around the World. Franklin Lakes: The Career Press, 272. 
4 Калашник, Г. М. (2007). Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету. Київ: Знання, 143. 
5 Сагайдак, О. П. (2010). Дипломатичний протокол та етикет. Київ: Знання, 398. 
6 Ткач, Д. І. (2016). Дипломатичний протокол та етикет (із практичної роботи досвідченого дипломата). 

Наукові праці МАУП, 49, 51-55. 
7 Шинкаренко, Т. І. (2009). Дипломатичний протокол та етикет. Київ: ВПЦ Київський університет, 296. 
8 Доброва, М. П. (2011). Роль переговорного процесу у врегулюванні політичних конфліктів: дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Одеса: Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 182. 
9 Лебедева, М.М. (2010). Технология ведения переговоров. Москва: Аспект Пресс, 139. 
10 Калашник, Г. М. (2007). Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету. Київ: Знання, 89. 
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In our opinion, it is important to show respect for national traditions and understand their specifics not only 

in conflict situations, but also in the cases when parties’ interests in negotiations coincide, as it will 

significantly contribute to long-term cooperation. 

The national negotiation style is based on the national character. In political science, this term is 

understood to mean a historically formed set of stable psychological, mental and behavioral characteristics, 

features inherent in a particular ethno-national community1. Interestingly, philosophers have been thinking 

about the influence of ethnocultural features and mentality on the nature of communication since ancient 

times. In particular, the ancient Greek philosopher Heraclitus emphasized the importance of national traits 

for understanding the human being. Herodotus, Pliny, and in modern times J. Locke, Ch.-L. Montesquieu and 

others have tried to explain the differences in national character by the peculiarities of geographical location, 

climatic conditions and historical traditions. Later, with the development of ethnography, researchers began 

to actively use ethnographic sources to analyze the national character. 

Modern scientists focus on a systematic approach to the study of this concept. For example, Ukrainian 

researcher T. Potapchuk understands the national character as a system of “stable and typical for a given 

community features and properties that form not just the sum or set of characteristics, but internally integrated 

unity, systemic integrity of characteristics that… systematically reflect the specifics of cultural and historical 

progress of a given people”2 and give this community a qualitative distinctions that allows to differentiate the 

psychology of one nation from another. The formation of national character is influenced by various factors, 

most importantly culture, religion, language, historical past, peculiar political realities, the nature of the elites, 

geographical factors (climate, terrain, etc.), geopolitical influences and so on. 

The national character is the basis for the formation of the national style of official business 

communication. However, in modern political science there is still no generally accepted scientific definition 

of national style, due to a certain methodological complexity of distinguishing between ethnocultural features 

of negotiators’ behavior, personal traits, national style, political culture specifics of different state 

representatives etc. 

The national style of business communication is a unique set of features of etiquette, behavior, ecultural 

values and traditions of each nation. The national style is determined by the mentality of the people, historical 

memory and features of the national character. Knowledge of those features is essential for both politicians 

and people of other professions who communicate with foreigners to avoid the conflict of national cultures 

and to eliminate the associated inconveniences. 

In the context of this work consideration is deservedly given to the definition of S. Sheretov, who 

understands the national negotiating style as features of national character and culture, the most common distinct 

ways of thinking, perception and behavior that affect the process of preparation and conduct of negotiations3. 

There are three groups of characteristics of the national style: values, ideological and religious 

attitudes; the nature of the formation of the delegation, the powers of the participants and the basic models of 

decision-making; features of behavior during negotiations (the most typical tactics, the specifics of nonverbal 

communication, reaction to other party’s proposals etc.)4. 

This allows us to categorize the concept of national style of official communication in terms of 

organizing and conducting negotiations. According to I. Vasilenko, the national style in negotiations is a 

synthetic concept, the components of which are the focus on specific decision-making mechanisms, 

commitment to national values, customs and traditions, as well as compliance with certain rules of conduct 

deeply rooted in national culture5. 

Modern researchers and scholars are increasingly turning to cross-cultural barriers in the political 

negotiation process. It is cultural barriers that can create significant obstacles to achieving the desired goals, 

so the ability to overcome or avoid them is extremely important for politicians. In the era of globalization and 

intensive international contacts, extremely important qualities of a negotiator include attentive attitude to 

ethnocultural features and the ability to understand both verbal and nonverbal language. 

 
1 Національний характер. (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ: Інститут філософії 

імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 414. 
2 Потапчук, Т. В. (2013). Національний характер українців як складова національно-культурної ідентичності. 

Науковий вісник Донбасу, 4, 41. <https://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN24/13ptvsni.pdf> (2021, June, 28). 
3 Шеретов, С. Г. (2007) Ведение международных переговоров. Алматы: КОУ, 73. 
4 Лебедева, М.М. (1999). Политическое урегулирование конфликтов. Москва: Аспект Пресс, 233. 
5 Василенко, И. А. (2008). Искусство международных переговоров в бизнесе и политике. Москва: Научная 

книга, 171. 
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An important aspect in determining the national style of negotiation is the role of nonverbal 

communication. According to psychologists, more than 60% of information during a conversation is 

transmitted through non-verbal components of communication, which are significantly impacted by socio-

cultural factors1. The distance maintained by the negotiating partners, their facial expressions and gestures, 

appearance, posture and manner of communication – all these are examples of non-verbal language in the 

structure of the national negotiating style. In addition, the manifestations of nonverbal communication 

include eye contact, voice volume, features of perception of space and time, tactile contacts and more. As 

I. Vasilenko rightly points out, close attention to non-verbal aspects of cross-cultural communications will 

help participants in international negotiations to avoid embarrassing situations and show their respect for 

foreign partners2. 

In the context of international political communication, cultural differences are embodied on a non-

verbal level during greeting rituals, the exchange of gifts, through mannerisms, the expression of emotions, 

punctuality, and so on. For example, if Americans openly, sometimes unequivocally, express their opinions, 

the Arabs or the Japanese will never allow themselves to make a person blush because of a categorical 

judgment3. While representatives from Europe and North America usually sit cross-legged during informal 

meetings, this is highly inappropriate for Arabs: they are deeply offended by the look of the sole of the 

interlocutor’s shoes. 

In modern political science there is a division of national negotiation styles into different types. This 

division is justified, because the criteria of typology determine the essential characteristics: cultural and 

civilizational features, attitudes to time and space, the specifics of non-verbal means of communication 

and so on. 

In terms of the characteristics of non-verbal components of communication, national negotiation styles 

are divided into cultures with “low context” and “high context”. The first group includes the English-

American, German and Scandinavian countries, where nonverbal communication plays a relatively minor 

role: it appreciates the ability to speak briefly, clearly and to the point, ambiguity and uncertainty are not 

appreciated. On the contrary, in Russian, French, and Japanese cultures, information is communicated mainly 

by nonverbal means. According to M. Lebedeva, communication in these cultures is more intense, and 

depending on the context, the meaning of what is said can change almost to the opposite4. 

National negotiating styles can be classified in terms of time, in this aspect they are divided into 

monochronic and polychronic. In the monochronic English-American, German and Scandinavian countries, 

punctuality and adherence to the negotiation schedule is considered the basis of business communication. On 

the contrary, in the polychronic cultures of Latin America, East Asia, and India, people are much less 

concerned about time. 

Based on the criterion of perception of space, national styles can be divided into formal and informal. 

In formal cultures (most Western countries), attempts by partners to approach them very closely cause 

discomfort. In Latin America, in Arab countries, on the contrary, it is customary to communicate at a closer 

distance. The distance at which the negotiating partners talk plays a very important role. Increasing the 

distance accepted in the culture of one of the interlocutors can be regarded by him as too formal a style of 

communication, unnecessary rigidness, coldness. Conversely, reducing the distance can be perceived as 

unjustified familiarity. It is a known fact that Americans have a slightly larger personal space limits than 

Europeans (about 120 cm and 45 cm, respectively), and the Chinese, Koreans, Japanese have an even 

narrower personal space – about 25 cm. So, in negotiations with Western counterparts the Japanese or 

Chinese may involuntarily take a step forward to reduce the space somewhat5. That is why the notion of Asian 

“familiarity” is quite common among Europeans and Americans. 

It should be noted that distinguishing national negotiation styles is the result of generalization and 

stereotyping. But the negotiation characteristics are not always inherent in all members of the nation, it is 

rather the most likely course of action in the negotiation process6. That is why the role of national style in 

 
1 Пиз, А. (1995). Язык телодвижений: как читать мысли других людей по их жестам. Москва: Ай Кью, 13. 
2 Василенко, І. А. (2013). Міжнародні переговори в бізнесі та політиці. Stud.com.ua. 

<https://stud.com.ua/5895/politologiya/mizhnarodni_peregovori_v_biznesi_ta_polititsi> (2021, June, 28). 
3 Сайтарли, І. А. (2007). Культура міжособистісних стосунків. Київ: Академвидав, 5. 
4 Лебедева, М.М. (2010). Технология ведения переговоров. Москва: Аспект Пресс, 145. 
5 Пиз, А. (1995). Язык телодвижений: как читать мысли других людей по их жестам. Москва: Ай Кью, 43-44. 
6 Доброва, М. П. (2011). Роль переговорного процесу у врегулюванні політичних конфліктів: дисертація 
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negotiations should not be viewed as absolute, as the behavior of negotiators is also influenced by the norms 

of professional ethics, traditions of corporate culture, personal traits and so on. In addition, the study of the 

national peculiarities of negotiation should be based on a specific historical approach: national styles change 

over time, develop and enrich themselves, so they should not be perceived as permanent entities. 

Therefore, the globalization of political processes, the expansion of the world political space and the 

emergence of new international organizations all raise the issue of studying national styles of negotiation. 

Intensification of interethnic communication requires modern professional politicians to be aware of 

ethnocultural differences between the participants in the negotiations and to take into account national and 

cultural peculiarities in order to achieve the desired political goals. In the event of a clash of national cultures, 

there is a risk of running into cross-cultural barriers, which can be a significant obstacle to successful 

agreements. All this confirms the thesis of the important role of participants’ national style in the process of 

political negotiations. 

The formation of the national negotiating style is influenced by a number of factors, including 

ethnocultural values and customs, mental characteristics, specifics of nonverbal components of 

communication, basic decision-making mechanisms, the most common tactics and behavior of negotiators. 

Non-verbal means of communication (facial expressions, appearance, gestures, posture, peculiarities 

of perception of space and time, tactile contacts etc.) play a special role in the structure of the national style 

of negotiation. Based on the specifics of non-verbal communication, national styles with “low context” and 

“high context” are distinguished. Important criteria for the division of national styles are also the attitude to 

time (monochronic and polychronic) and the perception of space (formal and informal). 

The obtained research results can be used by specialists in scientific, applied and pedagogical areas. 

Given the globalization and the Euro-Atlantic vector of Ukraine’s integration, the issue needs further 

development in the direction of studying the Ukrainian national negotiating style, which is currently being 

formed. 
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SELF-GOVERNMENT: A DIALECTICS  

OF FREEDOM AND RESPONSIBILITY 

Андрій Матвійчук, к. політ. н., с. н. с. 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, м. Київ, Україна 

САМОВРЯДНІСТЬ: ДІАЛЕКТИКА СВОБОДИ 

І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

In the context of ensuring the right to freedom of association, the dialectic of freedom and 
responsibility is classic for philosophical and political science. Features of the implementation of 
the ratio of freedom and responsibility depend on many conditions, in particular on the type of 
political and legal system of the state, the level of development of the legal and political culture 
of civil society, the principles of social relations, existing political traditions, etc. 
The institution of self-government is an element of civil society and is actively developing only 
in conditions of state support for the processes of its formation. For the establishment and 
development of the institution of self-government, it is necessary to develop civil society and 
achieve trust between the state and its citizens. In this case, the state not only sets the boundaries 
of freedom and responsibility but is also ready to entrust the society, represented by self-
governing organizations, to participate in the development of regulatory procedures at the state 
level and to regulate certain areas of activity on its own under control conditions. Since self-
government meets the interests of the state, the system of self-government of any kind of activity 
should not be drawn into the political processes of the state by any forces. 
The development of the institution of self-government strengthens the democratic principles 
of the functioning of society. Citizens, along with political freedoms, have an additional 
opportunity to become members of self-governing organizations or represent the interests of 
members of such organizations – legal entities, to elect and be elected to the governing bodies, 
committees and commissions of self-governing organizations and, as a result, to influence the 
formation of public opinion in the relevant sphere, industry, directions of professional activity. 
Keywords: civil society, self-government, self-governing organizations, self-regulation, state 
regulation, the right to freedom of association. 

Постановка проблеми. В умовах зміни ідеологічних парадигм сучасності, поглибленням 

процесів глобалізації та інформатизації, зростанням ролі соціального партнерства та зменшення 

політичної культури у суспільно-політичних відносинах дедалі більшого значення набуває інститут 

самоврядності, зростає його стратегічна функція як суб’єкта політики і важливого елемента 

становлення громадянського суспільства. У даному контексті актуалізується проблематика 

співвідношення свободи і відповідальності, оскільки межа між цими двома категоріями розмивається 

та стає об’єктом різноманітних інформаційних операцій та фейків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Самоврядування як властивість громадянського 

суспільства є об’єктом дослідження таких науковців як С. Байрак, О. Батанов, Т. Бондарук, 

О. Бориславська, Р. Бортейчук, І. Гороховський, В. Граб, С. Серьогіна, Г. Євтушенко, І. Заяць, 

Н. Камінська, Є. Качмарський, Л. Козлова, В. Коструба, Т. Котенко, Т. Кулик, П. Любченко, 

А. Новак, В. Пахолок, В. Присажнюк, В. Сенчук, О. Скрипнюк, О. Солоненко, О. Сушинський, 

А. Ткачук, В. Тужик, О. Хуснутдінов та інші. 

Проблематику свободи та відповідальності у межах аксіології досліджували: О. Бандура, 

Ю. Бондар, К. Горобець, О. Грищук, А. Іваницька, А. Козловський, М. Козюбра, П. Рабінович, 

В. Речицький, С. Сливка, В. Тимошенко, С. Цалін, Ю. Шемшученко, В. Шкода та інші. 
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Мета статті – розкрити сутність та співвідношення свободи і відповідальності у контексті 

забезпечення права на свободу об’єднання. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи багатоаспектність досліджуваної проблематики, 

насамперед окреслимо сутність поняття «самоврядність», під яким розуміють наступне: 1) сукупність 

організацій, які не ставлять перед собою цілей збільшення особистого доходу громадян 

безпосередньо через участь у їхній роботі або через володіння ними1; 2) сукупність об’єднань 

громадян, кожне з яких є добровільною, незалежною, неприбутковою, орієнтованою на суспільне 

благо організацією2. 

В. Білецький, визнаючи самоврядність основою громадянського суспільства, вирішальним 

стабілізуючим чинником та гарантом демократичного шляху розвитку, виокремлює у ньому 

благодійні, національні, культурні, молодіжні, правозахисні, профспілкові, наукові, спортивні, 

професійні асоціації, організації, що представляють інтереси певної галузі промисловості або надають 

соціальні послуги тощо3. 

При чому системоутворюючою складовою самоврядності є діалектика свободи 

і відповідальності. Розглянемо детальніше зазначені концепти. 

Свобода – це одна з основних, найскладніших філософських категорій, яка визначає сутність 

людини, що складається з її здатності мислити і діяти відповідно до своїх намірів, бажань та інтересів, 

а не внаслідок якогось примусу. З часів античності і аж до наших днів ідея свободи була притаманною 

практично всім розвиненим філософським системам. Тож у певному розумінні, філософія – це вчення 

про свободу4. 

Категорія свободи є багатоаспектною і багатозначною, спектр її інтерпретацій дуже широкий. 

Права людини постійно супроводжувалися розвитком і спробами реалізації ідеї свободи, оскільки 

метою їх утвердження і відтворення в законі було досягнення більш високого ступеню свободи 

індивіда. Крізь призму невідчужуваних прав людини свобода виступає загальнолюдською цінністю, 

джерелом якої є природа людини. Вибір особистої поведінки, власного шляху є результатом вільного 

волевиявлення людини, тому особа не може існувати без певної самостійності, тобто свободи. 

Свобода, як усвідомлений вибір людиною варіанта певної поведінки залежить не лише від зовнішніх 

обставин, але й духовного світу людини, міри її внутрішньої установки на істину, добро і зло, красу 

та справедливість тощо. Свобода виражається й у здатності людини до змін певних ситуацій, 

у плануванні та прагненні досягати нових вершин5. 

Аналіз ґенези категорії «свобода» дає змогу виокремити такі етапи її наукового аналізу: 

1) свобода в античну добу є абстрактною, споглядальною, зорієнтованою на природні інтереси 

людини, її самозахист і усвідомлення нею сенсу життя; 2) в епоху Середньовіччя (Відродження і 

Просвітництво): а) свобода постає, по-перше, як ідея єдності Бога і людини, де доля людини 

потрапляє у залежність від волі Абсолюту, по-друге, як свобода не окремої людини, а певного 

прошарку суспільства, залежність від монарха в умовах феодального суспільства, де права розглядали 

як привілеї, даровані вищими станами; б) розуміння свободи охоплює такі основні характеристики: 

свобода як природне право, що належить кожній людині внаслідок її належності до людського роду; 

як усвідомлена необхідність, умовою появи якої є пізнання закономірностей існування життєвого 

світу для узгодження дій людини з об’єктивними законами природи і суспільства; як можливість, що 

обмежена писаним правом; 3) свобода у Нову добу характеризується як право людини робити все, що 

дозволено законом; як відповідальність перед іншими суб’єктами суспільних правовідносин; як вибір 

поведінки суб’єкта, що спрямований на реалізацію його внутрішніх потреб; 4) у Новітній час 

 
1 Новохацький, В. Д. (2005). Неурядові організації як фактор розбудови громадянського суспільства в Україні: 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський національний університет, 9. 
2 Шевченко, М. Ф., Головенько, В. А., Галустян, Ю. М. (2001). Третій сектор в Україні: проблеми становлення. 

Київ: Український ін-т соціальних досліджень, 10. 
3 Білецький, В. С. (2016). «Третій сектор» як основа громадянського суспільства. Віртуальна Русь 

<https://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/trsec.html> (дата звернення 22.06.2021). 
4 Данильян, О. Г., Тараненко, В. М. (2012). Основи філософії. Наукова бібліотека Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого <http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/13H3R13_3.htm> 

(2021, червень, 22). 
5 Бровко, Н. І. (2014). Філософсько-правовий аналіз категорії свободи та відповідальності людини. 

Філософські та методологічні проблеми права, 1, 54-55. 
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розуміння свободи спрямовано до: а) людиноцентризму (основою філософського вчення є людина та 

її свобода); б) розуміння свободи як творчої сили особистості; в) визнання соціального порядку як 

однієї з умов існування творчої свободи людини; г) характеристики свободи не лише як абстрактної 

соціальної цінності, а й як правового порядку, відповідно до якого свобода для людини – не лише 

права, а й обов’язки та відповідальність перед іншими людьми, суспільством і державою1. 

Особливою функцією свободи є обмежувальна функція, яка дозволяє констатувати, що 

реальна, а не ілюзорна свобода одного індивіда закінчується там, де «починається» свобода іншого. 

Завдяки таким межам встановлюється: 1) узгоджене розуміння точок перетину свободи  

у суспільних відносинах, що і відображає сутнісну основу свободи; 2) рівновага між суспільством і 

особистістю, а також між вимогами дотримання порядку та прагненням до реалізації свободи та 

особистого добробуту2. 

Сприяючи реалізації свободи, правове суспільство надає потужний поштовх до прогресу всіх 

сфер суспільного життя. Як підкреслював Ф. Хайєк, розвиток цивілізації засновується на свободі. 

Свобода є не просто окрема цінність, а джерело й умова всіх інших моральних цінностей3. 

Фундаментальна здатність людини до свободи знаходить свій вияв у тому, що людина, 

здебільшого не помічаючи цього, обирає та утверджує власним рішенням навіть те, що раз і назавжди 

дається невідворотним ходом подій і жодної суб’єктивної підтримки здавалося б, не потребує. Проте 

головний сенс будь-якого людського вибору – передусім у діянні, яке стає можливим на його основі. 

Повноцінна в моральному відношенні свобода передбачає свідоме ставлення людської суб’єктивності 

до власної волі, вміння підпорядковувати її загальнолюдським смислам і цінностям, нормам 

універсального спілкування. Освоєння зовнішньої реальності й моральний контроль над самим собою 

постають двома рівною мірою важливими моментами справжньої людської свободи4. 

Свобода як духовна категорія тісно пов’язана з відповідальністю, бо свобода фактично і є 

відповідальність. Діалектика свободи, зміст якої розкривається у філософії Геґеля, знаходить своє 

відображення у людині вільній, але вільній через усвідомлення своєї відповідальності. Концепція 

Геґеля може вважатись вершиною класичних філософських спроб розгляду особистої свободи 

індивіда в контексті ідеї свободи волі, невпинного розвитку та розгортання свободи5. 

Упродовж тривалого часу у діалектиці щодо розуміння свободи та відповідальності 

сформувалися два протилежні підходи (детермінізм та індетермінізм). Ключовою ідеєю першого є 

думка про те, що людські вчинки повністю детерміновані божественною силою, а відтак 

відповідальність за них разом із людиною поділяє Бог. Інший ґрунтується на концепції абсолютної 

свободи людської волі, яка заперечує обумовленість людської поведінки. Із XVIII ст. відбувається 

розмежування правового і філософського уявлень про свободу волі та відповідальність: юристи 

створили на базі філософських учень власну концепцію свободи волі. У праві свобода пов’язана 

не просто з відповідальністю суб’єкта за свої дії, а з мірою відповідальності – ступенем осудності чи 

неосудності того чи іншого вчинку. У Новий час і аж до XX століття правова свобода полягає у праві 

робити все, що дозволяється законом і державою як його представником6. 

Політична наука розглядає відповідальність у двох аспектах – негативному (ретроспективному) і 

позитивному (активному). Для нормального функціонування правової системи та поведінки особи 

важливі обидва. Перший передбачає відповідальність за скоєні правопорушення. Інший аспект 

відповідальності, під яким мається на увазі «розплата» за вже вчинене, за сумлінну поведінку. 

Акцентовано, що обидва аспекти відповідальності тісно взаємопов’язані, оскільки виконують важливу 

роль у становленні правової державності. Суть будь-якої відповідальності, зокрема кримінальної та 

 
1 Щадило, О. І. (2020). Аксіологія феномена свободи у трансформаційних суспільствах: автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів: Національний університет 

«Львівська політехніка», 13. 
2 Там само, 10 
3 Hayek, F. (1979). Law, legislation and liberty. Chicago: University of Chicago Press, 3, 129. 
4 Ситниченко, Л. А. (2004). Стратегії свободи в сучасній соціальній та практичній філософії. Свобода: сучасні 

виміри та альтернативи. Київ: Український Центр духовної культури, 137-145. 
5 Геґель, Г. В. Ф. (2000). Основи філософії права, або Природне право і державознавство. Київ: Юніверс,  

137-145. 
6 Смілик, А. С. (2016). Свобода і відповідальність як філософсько-правові засади формування законослухняності 

особи: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ. 



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

 70 

правової, зумовлюється взаємодією трьох основних складових людського буття: особи, суспільства і 

держави. У своїй поведінці кожна людина випробовує на собі потрійну соціально-етичну корекцію: 

власні свідомо-вольові прагнення, суспільний вплив і вказівки держави. Відтак загальною особливістю 

свободи та відповідальності як соціальних феноменів є їх інтернаціональний характер1. 

Як зазначає дослідник Н. Бровко, проблема відповідальності людини  за свою свободу і дії 

пов’язана з розумінням меж цієї свободи. Свобода і відповідальність особистості – провідна думка 

екзистенціалізму, який визначає свободу як фундаментальну характеристику людського існування, 

що дозволяє людині творити себе й обирати майбутнє. Людина вільна, але свобода її виражається 

ставленням до Всесвіту, вибором власної внутрішньої духовно-моральної позиції. Тому людина 

відповідальна за власні дії лише тоді, коли має свободу волі, вибору та засобів їх реалізації. Свобода 

людини та відповідальність за власні дії, що лежить в основі свободи, є вихідною умовою існування 

природних прав людини. Філософське вирішення проблеми свободи і необхідності, їх 

співвідношення в діяльності й поведінці особистості має величезне практичне значення для оцінки 

всіх вчинків людей. Обійти цю проблему не можуть ні мораль, ні право, бо без визнання свободи 

особистості не може йтися про її моральну і юридичну відповідальність за свої вчинки. Якщо люди 

не мають свободи, а діють тільки з потреби, то питання про їх відповідальність за свою 

поведінку втрачає сенс2. 

Розглядаючи сутність та особливості права на свободу об’єднання, передусім необхідно 

дати визначення цьому поняттю. Відповідно до тлумачного словника О. Бєлікової, «право 

на свободу об’єднання – це конституційне право громадян України, суть якого полягає  у тому, 

що кожен громадянин має право на свободу об’єднання для здійснення й захисту своїх прав 

і свобод, а також задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних, релігійних 

та інших інтересів»3. 

М. Войналович відзначає, що «право на свободу об’єднання – це одне з фундаментальних 

конституційних прав, реально існуюча встановлена та гарантована державою, визнана міжнародним 

співтовариством правова і фактична можливість громадян добровільно, без примусу створювати 

відповідні об’єднання у різних організаційно-правових формах (для здійснення та захисту своїх прав 

і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів 

за винятком обмежень, установлених законом), вступати в уже існуючі громадські організації, 

утворені в результаті реалізації права на об’єднання іншими громадянами, брати участь 

у функціонуванні об’єднання, виходу з нього»4. 

О. Ващук слушно зауважує, що «право на об’єднання є одним із тих суб’єктивних прав, які 

суттєво впливають на реалізацію всього комплексу прав і свобод особистості та є одним 

із найважливіших інститутів конституційного права. Це визначає універсальне, багатопланове 

значення права на об’єднання й є важливим засобом як соціалізації особистості, так і формування 

громадянського суспільства загалом»5. 

На думку В. Погорілко, право на свободу об’єднання – одне з фундаментальних 

конституційних прав людини і громадянина, що характеризується наступними аспектами: а) зміст 

права на свободу об’єднання містить такі можливості: створювати об’єднання громадян; вступати 

до будь-якого об’єднання громадян; утримуватися від вступу; вільно виходити в будь-який час 

з об’єднання громадян; б) в основі цього права – добровільність, тобто всі перелічені можливості 

реалізуються громадянами на засадах добровільності; в) утворення об’єднань громадян чи вступ 

до них використовуються для здійснення і захисту спільних інтересів, що водночас сприяють 

реалізації прав і свобод громадян (тобто індивідуальних потреб); г) громадяни утворюють об’єднання 

 
1 Смілик, А. С. (2016). Свобода і відповідальність як філософсько-правові засади формування 

законослухняності особи: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 8. 
2 Бровко, Н. І. (2014). Філософсько-правовий аналіз категорії свободи та відповідальності людини. 

Філософські та методологічні проблеми права, 1, 56. 
3 Бєліков, О. О. (2011). Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів. Харків: Прапор, 178. 
4 Войналович, М. В. (2013). Поняття та сутність конституційного права на об’єднання. Наукові записки 

Інституту законодавства Верховної Ради України, 3, 29. 
5 Ващук, О. М. (2004). Конституційно-правовий статус громадських організацій України: дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ: Інститут держави і права 

ім. В.М.Корецького, 17. 
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громадян за своїм вибором без попереднього на те дозволу органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; ґ) право на створення об’єднань громадян реалізується як шляхом 

об’єднання фізичних осіб, так і колективних членів1. 

На думку Н. Оніщенко, розуміння взаємовідносин громадянина та держави у контексті 

самоврядності можна звести до двох підходів: 

1) індивідуалістичний, особистий, гуманістичний (природно-правовий). Цей підхід впливає 

на розуміння особи як цілі, держави – як засобу досягнення мети. Його зміст – права 

на самоврядність належать людині від природи. Людина має їх незалежно від держави, і ці права є 

невід’ємними. Завдання держави і суспільства полягають у тому, щоб дотримуватись цих прав, 

не допустити їх порушення, створити умови для їх реалізації. Конкретний зміст і обсяг прав 

змінюються і розширюються з розвитком суспільства, самі ж фундаментальні права залишаються 

незмінними; 

2) державний, статичний (позитивістський). Випливає з розуміння держави як мети. Свої права 

на самоврядність людина отримує від суспільства і держави, природа цих прав патерналістська. Суть 

полягає у тому, що держава – джерело і гарант прав людини, завдяки закріпленню їх у законі; право і 

закон мають низку істотних відмінностей; права особи змінюються залежно від державної доцільності 

й можливості2. 

Загальновизнані напрями відповідальності держави перед громадянином, що гарантують його 

свободу на самоврядність, є такими: 

− гарантує кожному його права і свободи; 

− бере на себе обов’язок і реально забезпечує права своїх громадян; 

− надає свободу виявити себе в усіх галузях соціально-політичного життя, за винятком сфер, 

прямо застережених у законах; 

− не має права обмежувати права і свободи, окрім випадків, прямо передбачених законом; 

− не має права притягувати до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення 

щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом; 

− гарантує захист судом прав і свобод людини та громадянина; 

− діє виключно в рамках закону, має встановлені конституцією чіткі межі своїх повноважень; 

− відповідальна за неправомірні дії посадових осіб: перевищення влади, зловживання 

службовим становищем; 

− зобов’язана відшкодувати за свій рахунок чи за рахунок органів місцевого самоврядування 

матеріальну і моральну шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні 

ними своїх повноважень; 

− гарантує право особи звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ або до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна3. 

Таким чином, право приватних осіб на свободу об’єднання у самоврядні організації в Україні 

можна визначити як: право на добровільне об’єднання громадян України (внутрішньо переміщених 

осіб), іноземців (біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту), осіб без 

громадянства, організацій без статусу юридичної особи для реалізації та захисту прав і свобод, 

задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших суспільних інтересів, а 

також право на вільний вступ та вихід із громадської організації, членство в ній, участь у внутрішньо-

організаційній діяльності, право бути членом керівних органів та займати керівні посади, право 

на добровільне припинення громадської організації тощо4. 

 
1 Погорілко, В. Ф. (2003). Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика. Київ: Інститут 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 68-69. 
2 Оніщенко, Н. М. (2016). До питання про доктринальні юридичні помилки: природа та шляхи подолання. 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2016_2_5> 

(2021, червень, 22). 
3 Яремчук, С. В. (2014). Деякі підходи до формування юридичної відповідальності держави перед особою. 

Митна справа, 2 (92), 10-11. 
4 Чернявська, Б. В. (2021). Адміністративно-правове забезпечення реалізації приватними особами права 

на свободу об’єднання у громадські організації в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії (081 Право). Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 103. 



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

 72 

При чому членство в авторитетних самоврядних організаціях підвищує «іміджеву 

капіталізацію» суб’єкта. Авторитет, «вага» відповідної самоврядної організації поширює «знак 

якості» на свого члена. Тому найвпливовіші організації з метою збереження свого іміджу ретельно 

ставляться до прийому нових членів і контролюють у рамках установлених правил діяльність 

існуючих членів, щоб уникнути конфузів, викликаних несумлінною, протизаконною діяльністю 

кандидатів або діючих членів, здатних похитнути авторитет і вплив такої самоврядної організації. 

Тому в низці таких організацій кандидати на вступ у її члени, поряд з дотриманням інших вимог, 

зобов’язані надавати письмові рекомендації1. 

Висновки. Разом із правом на свободу об’єднання, діалектика свободи людини та її 

відповідальності за власні дії, що лежить в основі свободи, є вихідною умовою існування природних 

прав людини. Водночас проблематика співвідношення свободи і відповідальності має першочергове 

значення для оцінки вчинків людей у сучасному демократичному суспільстві. Можемо констатувати, 

що без категорії відповідальності, свобода як така втрачає сенс, оскільки неможливо визначити її 

межі. В основі свободи людини мають бути цінності, відповідальність за формування яких має взяти 

на себе держава. 

Оскільки, через об’єктивні обставини, органи державної влади не завжди спроможні (або 

хочуть) забезпечити формування відповідних цінностей у суспільства, саме інститут самоврядності є 

основним механізмом балансу державного і недержавного секторів, що активно сприяє розбудові 

демократії і захисту прав людини. 
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development of digital network communications, which generates new forms and channels of 
interaction, changes the political behavior of citizens, decreasing the strategic potential of political 
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Data from non-governmental organizations (Reuters Institute, Freedom House, Weare Social, 
GlobalWebIndex, etc.) was used as an empirical basis. The conclusions were derived from the study 
of new forms and channels of communication in digital networks. The author analyzed the "swipe 
culture" of information consumption and dominance of video formats (YouTube, TikTok), which 
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Сучасний світопорядок і людство загалом перебувають у стані постійної боротьби 

з викликами глобального характеру, серед яких – Covid-19. Боротьба із пандемією, соціальна і 

фінансова незахищеність громадян, стан національних економік та міграційні процеси стали 

індикаторами спроможності держав світу. Національні уряди, на які покладають надію громадяни під 

час значних випробувань, здобули нове випробування легітимності. Й це на фоні умовності 

державних кордонів і національної ідентичності, деінституціоналізації державної політики і 
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функціонування такого комунікативного простору, де форми інтеракцій та суб’єкти 

постінформаційного суспільства стають більш впливовими завдяки новим конвергентним медіа, 

цифровим комунікаційним мережам та штучному інтелекту. 

Дослідження «Барометр довіри 2021» (Edelman Trust Barometer1), зафіксувало значне 

зниження довіри до інститутів та лідерів в усьому світі на фоні пандемії Covid-19, карантинних 

заходів, протестів проти системного расизму та політичної нестабільності. Довіра до національних 

урядів, на які громадяни поклали сподівання у боротьбі із Covid-19, у травні 2020 р. зросла на 6 

відсоткових пунктів. Але вже через півроку, в січні 2021 р., знизилася на 8 пунктів – нижче, ніж 

до пандемії. Втрачають довіру також медіа та неурядові організації (на 6 відсоткових пунктів). 

Лідером за довірою залишається лише приватний бізнес. Дослідники констатують руйнування 

«екосистеми довіри», що не здатна протистояти інфодемії2 – недостовірній і неточній інформації про 

те, як боротися із пандемією. 

Завданням цієї статті є виокремлення трендів розвитку світового комунікаційного поля 

у період пандемії (2019–2021 рр.) для визначення їх впливу на функціонування політичних інститутів 

та формування нового світопорядку. Авторська гіпотеза полягає в тому, що розвиток цифрових 

мережевих комунікацій породжує нові форми та канали взаємодії, змінює політичну поведінку 

громадян, знижує стратегічний потенціал політичних інститутів як основних акторів 

світопорядку, сприяючи подальшому послабленню їх впливу на ключові питання світової політики 

до втрати суб’єктності політики як такої.  

Теоретичною основою дослідження автор звертається до теорії комунікативної дії 

Ю. Габермаса, теорії мережевого суспільства М. Кастельса, досліджень громадської думки 

П. Шампаня. Застосовано емпіричну базу досліджень неурядових організацій (Reuters Institute3, 

Freedom House4, We are Social5, GlobalWebIndex6 та ін.) та глобальних комунікаційних консалтингових 

компаній (Brandwatch7). 

Згідно із Ю. Габермасом, процес легітимації є ключем, що дозволяє державі стабілізувати 

здійснення свого домінування. Інституційна стабільність базується на здатності чітко артикулювати 

різні інтереси та цінності в демократичному процесі через комунікаційні мережі8. Іспанський 

дослідник М. Кастельс у передмові до другого видання «Влада комунікацій» (2013 р.) зазначає, що 

найважливіша трансформація в комунікаційній сфері за останні роки – це зсув від масової комунікації 

до масової самокомунікації. Він розуміє її як процес інтерактивної комунікації, потенційно доступний 

для масової аудиторії, але в межах якої створення повідомлень здійснюється користувачем 

самостійно, як і зворотне повернення повідомлень, а сприйняття та реструктурування контенту, 

отриманого з електронних комунікаційних мереж – довільно9. 

Горизонтальні мережі комунікації та традиційні форми односторонньо спрямованої масової 

комунікації (телебачення, радіо, друкована преса) все більше інтегруються, утворюючи гібридну 

комунікаційну систему. Вона використовує гнучкі цифрові технології для того, щоб перейти від 

уніфікованого шаблону «гіпертексту» до диверсифікованого індивідуалізованого «мого тексту». 

 
1 Edelman.com (2021). Edelman Trust Barometer 2021 <https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer> 

(2021, липень, 20).  
2 World Health Organization (2020). Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and 

mitigating the harm from misinformation and disinformation <https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-

the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation> 

(2021, липень, 20). 
3 Newman, N. (2021). Digital News Report Executive summary and key findings of the 2021 report. Reuters Institute 

<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/dnr-executive-summary> (2021, липень, 20). 
4 Freedom House (2021). Nations in Transit 2021: The Antidemocratic Turn <https://freedomhouse.org/ru/node/4290> 

(2021, липень, 20). 
5 Kemp, S. (2021). Digital 2021: The latest insights into the ‘state of digital’. Wearesocial.com. 

<https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital > (2021, липень, 20). 
6 Gilsenan, K. (2021). Closely connected: social media`s role during Covid-19. GlobalWebIndex. 

<https://blog.gwi.com/trends/social-media-covid-19/> (2021, липень, 20). 
7 Reid, L. (2021). Covid-19: How Social Media Habits Are Changing. Brandwatch.com. 

<https://www.brandwatch.com/blog/react-social-media-habits-in-2020/> (2021, липень, 20). 
8 Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois 

Society. Cambridge: Polity Press. 
9 Кастельс, М. (2020). Власть коммуникации. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 9-31. 
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Тоді, на початку 2010-х, М. Кастельс проголосив, що «дух свободи випущений із закоркованої 

пляшки медіа, і ця свобода виявилася доступною людям в усьому світі». Сьогодні, на початку  

2020-х, особливо на фоні світової пандемії Covid-19, ця свобода опиняється закоркованою у нову 

пляшку, і нею ризикують стати ті самі мережі горизонтальної комунікації, силу яких з таким захватом 

ще 10 років тому описав відомий іспанський вчений. Припускаємо, що тренди, які сьогодні 

трансформують світову комунікаційну мережу, лише частково спричинені пандемією та її наслідками, 

і можуть розглядатися як закономірний процес розвитку постінформаційного суспільства. 

Прискорення цифровізації комунікаційного поля та втрата довіри до комунікативної дії 

Невизначеність та екстраординарність ситуації, спричиненої Covid-19, призвели не лише 

до парціального зростання довіри до національних урядів (від яких громадяни очікували необхідних 

заходів вирішення ситуації), але й до традиційних медіа та офіційних джерел інформації, насамперед, 

національних інститутів охорони здоров’я. Наприклад, Telegram-канал Міністерства охорони 

здоров’я України буквально за декілька днів отримав майже 1 мільйон підписників та став 

найбільшим інформаційним каналом в українському сегменті Telegram. 

Як свідчить звіт «2021 Digital News Report» британського Reuters Institute 1, на фоні пандемії 

збільшилася увага до державних та суспільних телеканалів, які до весни 2020 р. швидко втрачали 

популярність через зміну поведінки аудиторії (цифрові медіа) та атак з боку популістських та правих 

політиків. Наприклад, до пандемії уряд Б. Джонсона у Великобританії навіть розглядав можливість 

відмови від державного фінансування національного мовника ВВС.  

Як виявилося згодом, така увага до традиційних медіа була парціальною і вже за кілька 

місяців, як вказано вище, впала нижче «доковідного» періоду. Зокрема, пандемія прискорила 

«смерть» друкованих видань (карантин вплинув на фізичне розповсюдження). Водночас, на тлі 

карантинних заходів та соціальної ізоляції значно зросли темпи цифровізації медіа-сфери та простору 

комунікації. Станом на 2021 р. 73% користувачів, за даними Reuters Institute, споживають новини 

через свої смартфони та інші мобільні девайси. 

Протягом 2020 р. сумарно людство провело в інтернеті більше 1,3 млрд років. Майже 

половина населення планети зареєстрована в соціальних мережах (4,2 млрд. чоловік). За останнє 

десятиріччя кількість користувачів соціальних мереж зросла втричі, а за рік пандемії – на 13%2. 

За результатами опитування GlobalWebIndex3, у 2020 р. 42 % користувачів проводили більше часу 

у соціальних мережах, аніж до пандемії. В середньому у користувача 9 (!) акаунтів у мережах, а в Індії 

ця цифра сягає 11,5. 

Зростання інформаційного споживання навесні 2020 р. супроводжувалося 

т. зв. «інфодемією» – масовим сплеском дезінформації та чуток, що значно випереджувала спалах 

самої інфекції4. Її наслідки у фізичному просторі яскраво проявилися, наприклад, у конфлікті у Нових 

Санжарах в Україні у лютому 2020 р., коли місцеве населення протестувало проти проходження 

карантину в їх госпіталі евакуйованих з Китаю співгромадян та чинило опір поліції. 

Глобальна інфодемія призвела до того, що вже через півроку після початку пандемії довіра 

до усіх джерел новин (згідно із Edelman Trust Barometer 20215) впала до рекордно низького рівня. 

Менш за все громадяни довіряли соціальним мережам (35 %), а традиційні ЗМІ (53 %) відчували 

найбільше падіння довіри – на 8 відсоткових пунктів. 

Восени 2020 р. компанія Brandwatch6 повідомила про рекордну кількість випадків видалення 

акаунтів у соцмережах. За даними аналітиків, це відбувалося на фоні надмірної психологічної втоми 

 
1 Newman, N. (2021). Digital News Report Executive summary and key findings of the 2021 report. Reuters Institute 

<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/dnr-executive-summary> (2021, липень, 20). 
2 Kemp, S. (2021). Digital 2021: The latest insights into the ‘state of digital’. Wearesocial.com. 

<https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital > (2021, липень, 20). 
3 Gilsenan, K. (2021). Closely connected: social media`s role during Covid-19. GlobalWebIndex 

<https://blog.gwi.com/trends/social-media-covid-19/> (2021, липень, 20). 
4 World Health Organization (2020). Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and 

mitigating the harm from misinformation and disinformation <https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-

the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation> 

(2021, липень, 20). 
5 Endelman.com (2021). Edelman Trust Barometer <https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer> 

(2021, липень, 20). 
6 Reid, L. (2021). Covid-19: How Social Media Habits Are Changing. Brandwatch.com. 

<https://www.brandwatch.com/blog/react-social-media-habits-in-2020/> (2021, липень, 20). 
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від безперервного потоку негативної інформації та почуття залежності. Був навіть запроваджений 

спеціальний термін – «думскролінг» (doomscrolling), щоб відобразити явище, що полягає у потребі 

споживати безкінечний потік негативних онлайн-новин під час пандемії. 

Дослідники Reuters Institute також зафіксували тенденцію до «уникнення новин». Доля тих, хто 

цікавиться новинами, впала в середньому на 5 % з 2016 року. Найбільше падіння зафіксоване в Іспанії 

та Великобританії – на 17 %, Італії та Австралії – на 12 %, Франції та Японії – на 8 %.  

Британський дослідник Б. Макнейр ще у 2006 р. запропонував термін «хаос культури». Він 

виникає як непередбачені та ненавмисні наслідки «інтернету». Макнейр аналізує медіа-середовище 

за допомогою теорії хаосу та акцентує увагу на дестабілізуючому характері цифрових 

комунікаційних технологій: кількість інформації зростає в геометричній прогресії, а «чим більше 

інформації, тим більше швидкість її потоку»1. Прагнучи уникнути такого хаосу, користувачі свідомо 

йдуть на обмеження своїх джерел інформації та обирають ті, яким довіряють або з якими співпадають 

за світоглядом. Це не обов’язково медіа, ними стають, наприклад, анонімні Telegram-канали або 

популярні Youtube-блогери. 

Окрім пандемії, не менш важливою причиною уникнення новин та звуження комунікації 

у соціальних мережах стає цілеспрямоване виключення інтересів певних соціальних та політичних 

груп не лише з традиційних медіа, а й з цифрових мережевих платформ. Згідно із М. Кастельсом, 

виключення з глобальної мережі – це найсильніша санкція мережевого суспільства.  

Як фіксує Reuters Institute, на тлі конфліктних президентських виборів у США у 2020 р. довіра 

до ЗМІ у цій країні скоротилася до 29 % (це один з найнижчих показників серед досліджуваної групи 

країн). Інтерес до медіа та новин після обрання президентом Дж. Байдена різко скоротився з боку 

правих груп, які вважали, що в них несправедливо вкрали перемогу. Прихильники Д. Трампа в 2 рази 

частіше не довіряють новинам порівняно з тими, хто підтримував Дж. Байдена. 75 % тих, хто 

ідентифікує себе як праві, вважають, що висвітлення їх поглядів у ЗМІ несправедливе, в той час як 

такої думки дотримується лише третина прихильників демократів. 

Загальною тенденцією, не тільки для США, а й для інших країн, є той факт, що молоді люди 

у віці 18-24 роки (так зване покоління Z) також схильні вважати ЗМІ несправедливими порівняно 

із більш старшими групами. Вони не споживають не тільки ТБ й друковану пресу, а й мають дуже 

слабкий зв’язок із веб-сайтами, надаючи перевагу отриманню новин через соціальні мережі чи 

мобільні сповіщення. 

Нові форми комунікації та «свайпова культура»  

Наступним трендом є розгортання на фоні пандемії нових мережевих цифрових платформ, які 

поступово змінюють сам формат комунікації та процес продукування дискурсу. Їх особливість 

полягає у значному скороченні тривалості повідомлення та зниженні концентрації уваги аудиторії. 

Допоки медіа та журналісти концентрують свою увагу на дистрибуції своїх новин у Facebook, 

Youtube та Twitter, їх затьмарюють впливові особистості та альтернативні лідери думок в таких 

мережах як TikTok, Snapchat и Instagram. Поява мережі Youtube у 2005 р. здійснила революцію 

у способі передачі повідомлень та вивела в лідери відео формат, який суттєво потіснив текст. Станом 

на 2021 р. в Youtube зареєстровано 2 млрд. користувачів, це друга за чисельністю мережа після 

Facebook (2,7 млрд.) у світі. Запущена з Китаю на міжнародний ринок влітку 2018 р. мережа для 

створення та поширення коротких вертикальних відео Tik Tok продовжила цю революцію «від тексту 

до відео». Відтепер меседж через візуальні образи необхідно передати за 15 секунд, і він навіть не має 

містити голосового супроводження чи будь-якого, принаймні очевидного сенсу. Дискурс формується 

за рахунок емодзі та музичних мемів. 

Вже до кінця 2018 р. у Tik Tok було зареєстровано 1 мільярд користувачів. Станом на 2021 р. 

мережа Tik Tok охоплює чверть (24 %) користувачів молодше 35 років в усьому світі, при цьому 7 % 

використовують платформу для новин. Від початку Тik Tok завоював популярність серед 

наймолодшої аудиторії, яка «емігрувала» у цю мережу після «дорослішання» та надмірної 

комерціалізації Youtube. Згодом в Tik Tok перейшла вже більш доросла аудиторія (а це означає, що 

вже дуже скоро молодь «емігрує» у нову мережу), а тривалість відео була подовжена с 15 секунд до 3-

х хвилин. Протягом 2020–2021 рр. саме Tik Tok стає новим драйвером політичних протестів у світі 

(наприклад, протести прихильників О. Навального у Росії у січні 2021 р., протести у Перу, Південно-

Східній Азії тощо). 

 
1 McNair, B. (2006). The culture of chaos. The Guardian 

<https://www.theguardian.com/media/2006/may/01/mondaymediasection> (2021, липень, 20). 
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Ще один тренд, що затвердився у поточному році: у аудіо, на жаль, немає шансів посунити 

відео з комунікаційного олімпу. Дослідники Reuters Institute вже не перший рік наголошують 

на «повороті до аудіо» – зростанні інтересу до подкастів, як альтернативи традиційному радіо. Однак 

вже третій рік поспіль подкасти залишаються «потенційними», інтерес до них є лише в окремих 

країнах та у обмеженої аудиторії. Глобальним засобом масової комунікації аудіо так і не стало. Про 

це свідчить і історія соціальної мережі Clubhouse, орієнтованої на спілкування в аудіо форматі. 

Аудиторія Clubhouse на піку своєї популярності збільшилася вдвічі у лютому 2021 р. (до 8 млн. 

користувачів). І так же швидко, усього лише за один місяць, ця мережа втратила до себе увагу, 

із значним скороченням активних користувачів. 

Згідно із доповіддю Global Digital 20211, в середньому користувач щодня проводить в 

соцмережах 2 години 25 хвилин. Водночас, за даними різних досліджень, концентрація нашої уваги 

скоротилася з 12 секунд у 2000 році до 8 секунд у середині 2010-х – тобто стала меншою ніж у 

середньостатистичної акваріумної рибки, яка здатна тримати свою увагу протягом 9 секунд2. Із 

приходом «ери Tik Tok» увага скорочується ще більше: алгоритм цієї мережі фіксує інтерес до відео 

та реакцію у перші 4 секунди. 

Таким чином, «кліпова культура», про яку писав Е. Тоффлер3 ще у 1980-х, на початку 2020-х 

перетворюється на свайпову культуру. У вас є лише декілька секунд, щоб зацікавити користувача 

до того, як він перегорне (свайпне) ваше повідомлення. Особливістю такої культури є мозаїчність та 

фрагментарність образу, його яскравість та короткочасність, швидка зміна іншим, а також алогічність 

інформації. Інформаційна хвиля у свайповій культурі може жити не більше, ніж зберігається сторіз 

в Instagram – лічені дні, а то і години. 

Для умовної «аудиторії Tik Tok» складно створити метанаратив. Це має бути швидше система 

фрагментованих емоційних маркерів, виражених через дуже короткі культурні та політичні коди, за 

допомогою яких сьогодні користувачі проводять диференціацію один одного за принципом «свій – 

чужий». Вирішальним стає символізм візуальних образів, аніж текстовий меседж. І саме навколо цих 

символів точиться конфлікт, що набуває політичного значення, як от державний чи біло-червоний 

прапор під час протестів у Білорусі у 2020 р. або червоний мак чи георгіївська стрічка для українців 

у визначенні їх позиції щодо подій Другої світової війни. Це більше ніж символ, це фактично 

політична платформа, яка відображає ідеологічні позиції користувача. 

Нова комунікаційна реальність породжує і нові виклики для політичного лідерства, яке все 

більше стає симулякром та продуктом комунікаційних технологій. Політики сьогодні – це 

універсальні продукти на кшталт голлівудських фільмів Marvel, які знімаються таким чином, щоб 

подобатися і китайській дівчинці-підлітку, і 60-річному білому чоловікові з американської глибинки. 

Як результат, політична комунікація має запозичувати все більше інструментів та технологій 

з індустрії розваг. Для збереження довготривалої уваги та формування дискурсу необхідно 

створювати своєрідний політичний серіал, розповідати політичну історію з усіма атрибутами 

ефективного сценарію – саспенсом, конфліктом, розв’язкою тощо. Основним чинником стає не якість 

інформації, а враження, емоція. 

Перехід вирішального голосу від дейтократії до аудиторії 

Наступним трендом є зростання ролі аудиторії як «замовника» інформації та конкуренція за її 

увагу між професійними журналістами та лідерами думок у соцмережах. 

Французький дослідник П. Шампань4 у 1997 р. визначив два рівня суб’єктності 

у формуванні громадської думки та пропаганди: 1) еліти як «мислячі меншості», що формують ідеї 

для більшості 2) професіонали-спеціалісти, які реалізують замовлення цих еліт (журналісти, 

політологи, спеціалісти з піару, маркетологи). На думку П. Шампаня, це саме ті «соціальні агенти», 

що створюють громадську думку. 

У реаліях 2020-х рр. обидві визначені П. Шампанем категорії акторів швидко втрачають 

свою суб’єктність. Ще у 2006 р. в одному зі своїх виступів медіамагнат Руперт Мердок озвучив 

візіонерську тезу про те, що «влада йде від старої еліти» до споживачів медіа, які вимагають, 

 
1 Kemp, S. (2021). Digital 2021: The latest insights into the ‘state of digital’. Wearesocial.com. 

<https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital > (2021, липень, 20). 
2 McSpadden, K. (2015). You Now Have a Shorter Attention Span Than a Goldfish. Time.com 

<https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/ > (2021, липень, 20). 
3 Тоффлер, Э. (2010). Третья волна. Москва: АСТ. 
4 Шампань, П. (1997). Делать мнение: новая политическая игра. Москва: Socio-Logos. 
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щоб контент був доставлений «коли вони цього хочуть, як вони цього хочуть та так сильно,  

як вони цього хочуть»1. 

Автор теорії мережевого суспільства М. Кастельс стверджує, що пануючої еліти не існує, це 

лише спрощений образ влади в суспільстві. Жоден суб’єкт політики не здатен тримати під контролем 

програмування та переключення операцій в усіх важливих мережах2. 

Глобалізовані медіа-корпорації конкурують за увагу та прибутки із глобальними 

технологічними кампаніями, однак «замовником» інформації все більшою мірою стає аудиторія. 

На фоні пандемії Covіd-19, коли прибутки від реклами значно скоротилися та йдуть головним чином 

до технологічних гігантів Google та Facebook, цифрові медіа шукають нову модель монетизації. Вони 

звертаються до підписки, членства та донатів (пожертвувань) – тобто до аудиторії. Наприклад, 

кількість учасників клубу за підпискою британського видання The Guardian зросла з 12 тис. у 2016 р. 

до більше 900 тис. прихильників наприкінці 2020 р. (мова йде як про регулярні внески, так і про 

донати). El País в Іспанії, El Tiempo в Колумбії и News 24 в Південній Африці розпочали свій шлях 

до платного доступу саме під час пандемії. Найбільш успішною модель підписки та плати 

за інформацію є для країн Північної Європи. Так, у Норвегії 45 % користувачів платять за новини, 

за нею йдуть Швеція (30 %), Фінляндія (20 %), Нідерланди та Швейцарія (17 %)3.  

В Україні медіа лише опановують нові клубні формати, однак поки немає жодного видання, 

яке б забезпечувало повне фінансування за цією моделлю. Українські медіа продовжують залежати 

від своїх власників та грантодавців, однак редакційну політику, принаймні в онлайн-медіа, все більше 

диктує аудиторія та її інтереси. 

Значно зменшується і роль другої категорії суб’єктів за М. Шампанем – професійних 

журналістів. Вже не перший рік триває їх неоголошена боротьба із блогерами, лідерами громадської 

думки у соцмережах, громадянськими журналістами. Перші намагаються створити бар’єри для 

входження у журналістику для других. Наприклад, через введення спеціальних прес-карт, 

акредитації, вимог слідувати журналістським стандартам. Але вирішальний голос у цих дебатах 

віддає аудиторія, і вона робить це своїми переглядами, лайками, коментарями, що монетизуються 

через платежі платформ (таких як Youtube) чи прямі донати. Професійні журналісти більше не є 

ексклюзивними репрезентантами суспільного інтересу чи донесення позицій політиків: і ті, і інші 

доносять їх та обговорюють напряму.  

Таким чином, можливості політичних інститутів до легітимізації значно обмежуються через 

зростання конкурентності різноманітних дискурсів та поступової втрати громадянами довіри до самої 

комунікативної дії. При різноманітності платформ, безлічі джерел інформації та низькій концентрації 

уваги користувачі дуже фрагментарно та алогічно сприймають інформацію («свайпова культура»). 

Політична комунікація все більше запозичує підходи та технології з індустрії розваг, а політичне 

лідерство стає в більшій мірі симулякром. Суб’єктність у формуванні громадської думки 

розмивається між медіа-корпораціями, цифровими технологічними платформами та самою 

аудиторією, а мережа продукування політичної інформації та створення дискурсів набуває все більше 

хаотичного характеру. Жоден суб’єкт світової мережі комунікації не здатен продукувати домінуючі 

дискурси та, відповідно, контролювати владні відносини у цифрових мережах. Пошук шляхів 

легітимації політичних інститутів в межах означених вище трендів є предметом подальшого 

наукового пошуку автора. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «НЕБЕЗПЕЧНОГО СТАНУ 

ОСОБИ» У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ ІТАЛІЇ 

(ІТАЛІЙСЬКЕ АНТИМАФІОЗНЕ ЗАКОНОДАВСТВО  

У СВІТЛІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  

З ПРАВ ЛЮДИНИ)  

The paper is focused on the Italian experience of counteraction to the organized crime 
organizations (mafia, Cosa Nostra, Ndrgangheta, Camorra) based on the so-called «41-bis» 
system. An Article 41-bis of the Prison Administration Act (Italy), also known as «carcere duro», is 
a provision of the national Italian legislation that allows the Minister of Justice or the Minister of 
the Interior to impose a strict prison regime of certain categories of prisoners who are sentenced 
for committing of different Mafia-type crimes (membership and active role in the Mafia-type 
organizations, drug trafficking, homicide, aggravated robbery, kidnapping, terrorism, and 
attempting to subvert the constitutional system. The paper analysis different types of restrictions 
and bans that could be imposed by the Minister on inmates mentioned above. The paper provides 
an explanation of the origins of the «41-bis» system in 1975 and its transformation in 1991 due to 
bombing two well-known Italian judges famous for their anti-Mafia position (Giovanni Falcone and 
Paolo Borsellino). The paper is based on the general idea that mentioned below judgments reflect 
the implementation of the concept of «dangerous state of a personality» (pericolosità) in national 
Italian law-enforcement and penitentiary practices. Namely, the paper analyses the most 
important ECHR judgments in cases «Guzzardi v. Italy» (application № 7367/76, judgment 
06.11.1980), «Musumeci v Italy» (application № 33695/96, judgment 11.01.2005), «Asciutto 
v. Italy» (application № 35795/02, judgment 27.11.2007), «Enea v. Italy» [GC] (application 
№ 74912/01, judgment 17.09.2009) and «Marcello Viola v. Italy (№ 2)» (application № 77633/16, 
judgment 13.06.2019). The paper contains an analysis of the conventional rights (articles 3, 5 and 
8) in the ECHR practices in mentioned above cases. The paper is also focused on two judgments 
of the Constitutional Court of Italy concerning the «41-bis» system (2019, 2020) passed 
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as a consequence of the ECHR judgment in the case of «Marcello Viola v. Italy (№ 2)». The paper 
is also based on the CPT report published in January 2020 after the CPT special visit to the Italian 
penitentiary establishments in 2019. 
Keywords: penitentiary system, penitentiary policy, concept of dangerous state of a person, 
organized crime, mafia, Cosa Nostra, Ndrgangheta, Camorra, European Court of Human Rights, 
torture, ill treatment, the «41-bis» system. 

21 січня 2020 року Європейський комітет з питань запобігання катуванням опублікував звіт 

за результатами спеціального візиту до Італії, де предметом Комітету уваги стали італійські 

пенітенціарні установи для утримання «довирокових» та засуджених ув’язнених1. 

У відповідному звіті за результатами спеціального візиту Комітет звернув увагу, inter alia, 

на рішення Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ) у справі «Marcello Viola v. Italy (№ 

2)» щодо довічного ув’язнення відповідно до ст. 41-bis італійського the Prison Administration Act, 

в якому ЄСПЛ встановив, що італійська система виконання покарань робить акцент виключно 

на питанні співпраці засуджених (особливо засуджених до довічного позбавлення волі) з органами 

юстиції, проте водночас поза увагою перебуває питання налагодження механізмів їх ресоціалізації, 

що створює явну суперечність європейським стандартам управління пенітенціарними системами та 

практиці ЄСПЛ в аспекті спрямованості функціонування пенітенціарної системи2. 

Передусім, варто наголосити, що італійська система «41-bis» – це яскравий приклад 

практичного впровадження концепції небезпечного стану особи (pericolosità), відому пенітенціарній 

науці та практиці з часів Чезаре Ломброзо, Енріко Феррі та Рафаелє Гарофало3. 

Навіть в офіційному виданні Міністерства юстиції Італії – Хартії прав та обов’язків ув’язнених 

та інтернованих – надається офіційне визначення поняття «соціальна небезпека», де, inter alia, 

зазначається, що «особи, які вчинили злочини, є суспільно небезпечними, якщо є ймовірність скоєння 

ними рецидивних злочинів»4. 

Власне, одіозні італійські «мафіозні» справи у практиці ЄСПЛ – це далеко не одиничний 

випадок, якщо не сказати більшого. 

Однією з яскравих справ, які суттєво вплинули на практику ЄСПЛ щодо захисту, зокрема, права 

на свободу (ст. 5 Конвенції), була справа «Guzzardi v. Italy» (application № 7367/76, judgment 

06.11.1980), де заявника було поміщено до режиму «особливого нагляду» в силу належності заявника 

до мафіозної організації (cosca), а сам заявник характеризувався як «один з найнебезпечніших 

людей»5.  

Внаслідок зазначеного вище заявник, маючи офіційний статус «небезпечної особи», був 

зобов’язаний 3 роки поспіль перебувати під особливим наглядом та водночас зобов’язаний проживати 

на острові Асінара – місці, визначеному Міністерством внутрішніх справ Італії.  

На додаток, на заявника покладалося виконання великого переліку зобов’язань, спрямованих 

на унеможливлення його контактів з іншими особами. 

Зазначені заходи були застосовані на підставі Закону № 1423 (1956 року) та Закону № 575 

(1965 року), що діяли на той час. 

 
1 Council of Europe (2020). Council of Europe anti-torture Committee publishes report on Italy, focusing on prison 

establishments <www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-italy-

focusing-on-prison-establishments> (2021, липень, 28). 
2 «Marcello Viola v. Italy (№ 2)», application № 77633/16, judgment 13.06.2019 (European Court of Human Rights). 

HUDOC <https://hudoc.echr.coe.int> (2021, липень, 28). 
3 Ягунов, Д. (2020). Sex offenders у політиці соціального контроля: до питання про реактуалізацію концепції 

небезпечного стану особи. Вісник Пенітенціарної асоціації України, 3 (13), 115-129; Ягунов, Д. (2010). 

Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн. Актуальні 

проблеми політики, 39, 352-361. 
4 Ministry of Justice of Italy (2012). The Charter of Prisoners’ and Internees’Rights and Duties.. Department 

of Penitentiary Administration <www.giustizia.it/resources/cms/documents/Carta_dei_diritti_inglese.pdf> 

(2021, липень, 28). 
5 «Guzzardi v. Italy», application № 7367/76, judgment 06.11.1980 (European Court of Human Rights). HUDOC 

<https://hudoc.echr.coe.int> (2021, липень, 28). 
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Так, Закон 1956 року передбачав різні запобіжні заходи, які можна застосувати щодо «осіб, 

що становлять загрозу для громадської безпеки та моралі» (misure di prevenzione nei confronti delle 

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)1. 

Закон застосовувався, inter alia, у тому числі до «дармоїдів» та «схильних до бродяжництва 

працездатних осіб» (gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro), «будь-кого, хто, як відомо, 

постійно займається незаконними оборудками» (che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici 

illeciti), а також тих, хто, з огляду на свою поведінку та спосіб життя (tenore di vita), повинен 

вважатися особою, яка живе – принаймні частково – на доходи, здобуті злочинним шляхом або 

завдяки співучасті у злочинах (con il favoreggiamento), та тих, чия поведінка дає вагомі підстави 

вважати, що вони мають кримінальні схильності (che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano 

fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere)2. 

У випадку, коли особи, які становлять загрозу громадській безпеці та моралі, перебували не 

за місцем свого постійного проживання, уповноважений начальник поліції міг також вислати їх 

до зазначеного місця і заборонити їм повертатися до району, з якого їх вислано, без попереднього 

дозволу або до закінчення вказаного у наказі періоду, який не повинен перевищувати 3-х років. При 

цьому невиконання такого наказу було підставою для накладання на них покарання або «арешту» 

(arresto) на строк від 1 до 6 місяців. 

Якщо особа, яка становила загрозу громадській безпеці та моралі, не ставала на шлях 

виправлення, незважаючи на попередження, її можна було взяти під особливий нагляд поліції 

(sorveglianza speciale della pubblica sicurezza); у разі необхідності цей захід може поєднуватися або 

з забороною проживання в певному районі/районах чи провінції/провінціях, або, коли йдеться про 

особливо небезпечну особу (particolare pericolosità), з наказом про примусове поселення 

у визначеному районі (obbligo del soggiorno in un determinato comune)3. 

На додаток, Закон 1965 року доповнював цей набір правових текстів положеннями, 

спрямованими проти мафії (disposizioni contro la mafia). Закон застосовувася до осіб, яких 

обґрунтовано підозрювали у належності до мафіозних організацій (indiziati di appartenere ad 

associazioni mafiose). Державні прокурори могли запропонувати вжити проти таких осіб запобіжних 

заходів, навіть якщо їм заздалегідь не було вручено відповідного попередження, де відповідні 

рішення мали приймати суди. Протиправне залишення місця примусового поселення каралося 

«арештом» на строк від 6 місяців до 2 років4. 

В італійському законодавстві – згідно із ст. 41-bis the Prison Administration Act – поняття 

«carcere duro» («жорсткий режим ув’язнення») дозволяє Міністру юстиції або Міністру внутрішніх 

справ призупинити дію окремих загальних тюремних правил щодо окремих осіб в силу підвищеної 

суспільної небезпеки останніх.  

Зазначена система використовується проти осіб, засуджених за деякі особливо тяжкі злочини: 

створення та участь в асоціації мафіозного типу (associazione di tipo mafioso), торгівля наркотиками, 

вбивство, розбійний напад, вимагання, викрадення людини, тероризм та спроба підриву 

конституційного ладу тощо.  

Із самого початку систему «41-bis» розглядали та декларували як унікальний інструмент, що 

використовувався італійською державою для запобігання розвитку мафії – «держави в державі» – та 

для цілей розірвання зв’язків всередині мафіозних організацій.  

Так, після взяття під варту засудженого переводили до пенітенціарної установи (або її частини), 

спеціально пристосованої для утримання злочинців, які мали перебувати у рамках обмежень, 

встановлених режимом «41-bis».  

Відповідно, такі установи (блоки) мали бути логістично відокремленими від інших блоків 

в’язниці. Засудженого реєстрували, роздягали та позбавляли особистих речей, обшукували та 

надавали йому стандартизований одяг та основні предмети особистої гігієни).  

Згодом засудженого відвідував лікар та адвокат (за бажанням), після чого засудженого 

ізолювали у камері з ліжком, туалетом, раковиною та невеликою шафою. 

 
1 «Guzzardi v. Italy», application № 7367/76, judgment 06.11.1980 (European Court of Human Rights). HUDOC 

<https://hudoc.echr.coe.int> (2021, липень, 28). 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. 
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Режим перебування в установі був надзвичайно суворим. Ув’язненому дозволялося лише 

2 години перебування на свіжому повітрі за розпорядженням директора пенітенціарної установи. 

Кожен рух всередині установи контролювався і дозволявся лише з конкретної причини. Ув’язненому 

заборонялося мати в камері фотографії чи плакати, ліки, настінні годинники чи більше одного набору 

чистого одягу, який регулярно обшукували (таким чином усуваючи будь-яку видимість 

конфіденційності). Канали телебачення, що розглядалися як державна власність, також підлягали 

цензурі, подібно до газет та особистих листів. 

Щодо контактів із зовнішнім середовищем, то сімейні візити дозволялися лише 1  на місяць, 

які, на додаток, виключали фізичний контакт: ув’язнені та його відвідувачі під час візитів 

розділялися захисним склом (або спілкування здійснювалося через домофон). Причому кожен 

візит був короткочасним, а на додаток підлягав також аудіо- та відеофіксації. Телефонні 

дзвінки обмежувалися 10-ма хвилинами на місяць під наглядом. Ув’язнені не мали права 

працювати поза установою, їм не дозволялися мати в’язничні «відпустки». Головне було те, 

що такі ув’язнені за будь-яких умов не вважаються непридатними для дострокового звільнення 

або короткочасних відпусток. 

Відповідні обмежувальні заходи у рамках режиму «41-bis» включали наступні заборони: 

– користування телефоном; 

– будь-яке спілкування або листування з іншими ув’язненими; 

– зустрічі з третіми особами; 

– отримання або надсилання грошових сум лише на встановлену адміністрацією пенітенціарної 

установи суму; 

– отримання посилок (крім тих, що містять білизну) 

– участь у культурних, розважальних або спортивних заходах; 

– голосування або участь у виборах представників ув’язнених;  

– участь у декоративно-прикладній діяльності тощо. 

Режим «carcere duro» призупинявся: 1) коли ув’язнений починав належним чином 

співпрацювати з владою; 2) у випадку скасування судом зазначеного режиму; 3) у випадку смерті 

ув’язненого. 

Національним судовим органом, компетентним на загальнодержавному рівні вирішувати 

скарги ув’язнених щодо оскарження застосування до них ст. 41-bis the Prison Administration Act, була 

Magistratura di Sorveglianza (м. Рим). 

Говорячи про історію цього інституту, необхідно згадати, що система «41-bis» була 

запроваджена до італійського законодавства у 1975 році (Prison Administration Act, Law № 354 

of 26 July 1975) як надзвичайний захід для боротьби з заворушеннями у пенітенціарних установах 

у так званий «період свинцю» (anni di piombo)1. 

У лютому 1991 року Міністр внутрішніх справ Італії Vincenzo Scotti проінформував Міністра 

юстиції Claudio Martelli, що найближчим часом 23 представники мафії будуть звільнені та зможуть 

повернутися до своїх щонайменше сумнівних з точки зору закону справ у м. Палермо. Щоб запобігти 

цьому ризику, італійський уряд зібрався на термінове нічне засідання та схвалив додаткове 

обмежувальне тлумачення відповідної норми закону. 

8 червня 1992 року, після вбивства 23 травня судді Giovanni Falcone мафіозним кланом 

Corleonesi поблизу м. Капачі (Capaci bombing), режим було змінено (confirmed in Law no. 356 

of 7 August 1992). Нова, більш сувора з точки зору режимних вимог норма передбачала, що 

обмежувальні заходи можуть бути запроваджені, коли існує «серйозне занепокоєння щодо 

забезпечення порядку та безпеки».  

Метою було запобігти діяльності мафіозних асоціацій, а отже, й обміну повідомленнями між 

ув’язненими мафіозо та розірвати ланцюг між босами мафії та їх підлеглими щодо віддання 

злочинних наказів з боку босів мафії та звітування про виконання таких наказів. 

Упродовж кількох днів після вбивства іншого відомого своєю боротьбою з мафією судді (Paolo 

Borsellino) в результаті бомбардування на via D’Amelio, що мало місце 19 липня 1992 року, 

400 ув’язнених босів мафії були перевезені на військово-транспортному літаку з в’язниці Ucciardone 

(м. Палермо) до в’язниць найвищого рівня безпеки на материку (Ascoli Piceno та Cuneo), а також 

 
1 Сriminal and penal law of the Italy, 1975 (Italian Parliament). International Labour Organization 

<www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=28752&p_classification=01.04> (2021, липень, 28). 
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до острівних в’язниць Pianosa та Asinara, де – у випадку двох останніх в’язниць – суворість режиму 

«41-bis» поглиблювалася географічною віддаленістю Сицилії.  

Після того, як у січні 1993 року був заарештований відомий впливовий бос мафії Salvatore 

Riina, численні терористичні атаки з боку мафії були здійснені не лише як попередження членам 

мафіозних організацій не давати свідчення агентам держави, проте й також як реакція мафії 

на існування системи «41-bis» в цілому. 

Упродовж багатьох років система «41-bis» поступово послаблювалася у відповідь на рішення 

національних судів або рекомендації ЄКЗК щодо забезпечення належних контактів та корисної 

просоціальної діяльності ув’язнених, які підпадають під цей режим.  

Система «41-bis» надавала Міністру юстиції, inter alia, право цензурувати усе листування 

ув’язненого, у тому числі з адвокатами та органами, створеними відповідно до Європейської 

конвенції про захист прав людини. ЄСПЛ у подальшому підтвердив, що ст. 41-bis дозволяє втручання 

до права на листування лише за виняткових обставин (не створюючи при цьому суперечностей зі ст. 8 

Конвенції), проте обмеження конституційних та конвенційних прав можна здійснювати лише 

за допомогою мотивованого судового рішення, проте ніколи – на підставі указу Міністра. 

У 2002 році система «41-bis» стала невід’ємною складовою частиною Кримінального кодексу 

Італії. Організація «Міжнародна амністія» та інші НУО висловили стурбованість тим, що система 

«41-bis» за певних обставин може становити жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, 

поводження з ув’язненими, що, власне, згодом було й підтверджено відповідними рішеннями ЄСПЛ. 

У червні 2002 року близько 300 ув’язнених членів мафіозних організацій оголосили 

голодування та організували заворушення, закликаючи припинити умови суворої ізоляції та 

заперечуючи проти пропозиції парламентської Антимафіозної комісії про продовження цього 

заходу1. Після того, як протест розпочався у в’язниці Marina Picena (центральна Італія) за участі 

Salvatore Riina, відомого як «бос босів мафії», протест швидко поширився по всій країні, незважаючи 

на те, що ув’язнені нібито не мали можливості підтримувати зв’язки один з одним. До них 

приєдналися мафіозо різних рангів у восьми в’язницях Італії. 

У 2007 році хвиля страйків «довічників» знову прокотилася по пенітенціарним установам Італії. 

Понад 700 ув’язнених, які відбувають довічні строки в італійських пенітенціарних установах, 

оголосили голодування з метою припинення використання того, що вони визначають як «безкінечний 

вирок». Ініціатива розпочалася у в’язниці у м. Spoleto, і згодом поширилася на 50 інших 

пенітенціарних установ Італії2. Очолив протест Carmelo Musumeci, який свого часу подав скаргу 

до ЄСПЛ, у результаті якого Італія «отримала» негативне для Уряду рішення у справі «Musumeci v 

Italy» (application № 33695/96, judgment 11.01.2005), де ЄСПЛ встановив порушення Урядом Італії п. 

1 ст. 6 Конвенції та ст. 8 Конвенції3. 

Режим «41-bis» в силу своєї неординарності та суперечливості не міг не стати постійним 

об’єктом уваги з боку Європейського суду з прав людини. 

Так, у згаданій вище справі «Musumeci v Italy» у період тримання заявника під вартою Міністр 

юстиції на підставі ст. 41-bis the Prison Administration Act видав наказ про поміщення заявника до умов 

особливого режиму з огляду на наявність у влади підозри, що заявник є керівником злочинної 

організації мафіозного типу. Зазначений режим, як зазначалося вище, допускав застосування 

обмежувальних заходів щодо заявника, таких як, зокрема, заборона на побачення з третіми особами 

(включаючи членів сім’ї заявника) або обмеження таких побачень, заборона на контакти з іншими 

ув’язненими або обмеження таких контактів, перлюстрація кореспонденції, а також ряд інших заходів 

заборонного характеру, що стосувалися перебування заявника у пенітенціарній установі. На підставі 

відомчих наказів зазначений режим тримання заявника під вартою систематично продовжувався 

з інтервалами у 6 місяців. 

Італійське законодавство містило застереження, що подання скарг до суду на такі накази 

не призупиняло їх дії, а рішення суду за цими скаргами повинні ухвалюватися упродовж 10-денного 

строку.  

 
1 BBC News (2002). Jailed Mafia bosses refuse food <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2117709.stm> 

(2021, липень, 28). 
2 Italy Magazine (2007). Over 700 lifers stage prison hunger strike <www.italymagazine.com/italy/over-700-lifers-

stage-prison-hunger-strike> (2021, липень, 28). 
3 «Musumeci v Italy», application № 33695/96, judgment 11.01.2005 (European Court of Human Rights). HUDOC 

<https://hudoc.echr.coe.int> (2021, липень, 28). 
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Однак у цій справі суд оголошував свої рішення за скаргами заявника вже після закінчення 

встановленого періоду. Крім того, скарга з питань права, подана заявником до національного суду, 

була відхилена на тій підставі, що строк дії наказу минув, а тому заявник начебто втратив інтерес 

до того, щоб його скарга була б розглянута в національному суді. 

У справі «Musumeci v Italy» заявник був засуджений за звинуваченням у вбивстві. Призначення 

йому особливого режиму ув’язнення було формально скасовано через 4 роки після того, як був 

виданий перший наказ.  

Із самого початку заявник був поінформований своїм адвокатом, що заявнику було призначено 

суворий режим утримання у в’язниці з постійним посиленим спостереженням (elevato indice 

di vigilanza), передбаченим циркуляром від 9 липня 1998 року. Такий режим утримання 

у пенітенціарній установі призначається тим ув’язненим, яких влада віднесла до категорії 

«небезпечних осіб», у зв’язку з тим, що вони, inter alia, брали участь у вчиненні терористичних актів, 

вчинили ряд передбачених циркуляром злочинів, намагалися втекти з місця позбавлення волі або 

вчинили небезпечні для життя і здоров’я людей акти насильства щодо інших ув’язнених або 

працівників пенітенціарної системи. Ув’язнені, яким призначався зазначений режим, утримувалися 

окремо від інших ув’язнених.  

Заявник оскаржив до суду призначення йому суворого режиму з постійним посиленим 

спостереженням. Суд відмовив у задоволенні його скарги на тій підставі, що призначення суворого 

режиму з постійним посиленим наглядом не є індивідуальним актом по відношенню до того чи 

іншого ув’язненого, а натомість є прикладом використання владою своїх дискреційних повноважень 

щодо організації утримання ув’язнених у пенітенціарній установі. 

З приводу п. 1 ст. 6 Конвенції, що стосується питання про право обвинуваченого на розгляд 

його справи судом, ЄСПЛ проаналізував ефективність провадження у національному суді за скаргою 

на заходи, вжиті внаслідок призначення особливого режиму утримання у пенітенціарній установі.  

ЄСПЛ наголосив, що положення п. 1 ст. 6 Конвенції є застосовними до провадження за скаргою 

заявника на накази, видані Міністром юстиції з приводу призначення особливого режиму утримання 

у пенітенціарній установі, передбаченого ст. 41-bis.  

У цілому заявник був фігурантом 9-ти наказів такого роду, і він оскаржив до суду кожен з них. 

Проте водночас жодне з рішень суду за цими скаргами не було ухвалене у передбачений законом 10-

денний термін, оскільки судові рішення ухвалювалися через 2 – 3 місяці після подання скарг 

заявником.  

Кожен наказ зберігав чинність упродовж обмеженого 6-місячного строку, і Міністр юстиції 

не був обмежений жодним рішенням суду, яке могло б бути ухвалене з метою скасування усіх 

обмежень щодо ув’язненого, призначених попереднім наказом, повністю або частково.  

Це означало, що одразу ж після закінчення строку дії одного з таких наказів Міністр юстиції 

міг видавати новий наказ, який повторно встановлював обмеження щодо ув’язненого, навіть якщо 

аналогічні обмеження, встановлені минулим наказом, було скасовано судом.  

Систематичне порушення судом встановленого законом 10-денного строку для прийняття 

рішення по кожній із скарг істотно знизила, або навіть практично звела до нуля, значення судового 

нагляду за законністю та обґрунтованістю наказів, що видавалися Міністром юстиції. Наприклад, суд 

у 4-х випадках суд скасовував обмеження на побачення заявника з членами його сім’ї, але запізнення 

в ухваленні зазначених рішень означало, що заявник піддавався цим обмеженням довше, ніж 

необхідно. Крім того, щонайменше в одному випадку Касаційний суд відхилив скаргу заявника на тій 

підставі, що строки дії наказу минули, і тому заявник начебто втратив інтерес до того, щоб його скарга 

була б розглянута. За таких обставин звернення до національного суду не було ефективним засобом 

правового захисту, і перманентна тяганина, допущена національними судами при ухваленні рішень 

за скаргами заявника, безумовно, порушила його конвенційне право на розгляд справи судом.  

Як наслідок, ЄСПЛ дійшов висновку, що у даному питанні у справі заявника було допущено 

порушення вимог п. 1 ст.6 Конвенції (ухвалено одноголосно). 

З приводу можливості заявника оскаржити в судовому порядку призначення суворого режиму 

утримання з постійним посиленим спостереженням, то ЄСПЛ постановив, що положення п. 1 ст. 6 

Конвенції є застосовними до проваджень за зверненнями заявника про скасування вищевказаного 

режиму в аспекті того, що обмеження особистої свободи заявника, пов’язані з призначенням суворого 

режиму утримання з постійним посиленим спостереженням, мали відношення до реалізації його 

цивільних прав. За винятком можливості оскаржити рішення адміністрації пенітенціарної установи 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 4 2021 

 87 

про розподіл ув’язнених на роботи і застосування дисциплінарних стягнень, італійське законодавство 

не передбачало жодних засобів правового захисту щодо рішень адміністрації пенітенціарної установи 

з даного питання. У заявника не було можливості оскаржити в судовому порядку правомірність 

призначення йому суворого режиму утримання з постійним посиленим спостереженням. 

Як наслідок, ЄСПЛ також дійшов висновку, що у даному питанні у справі заявника було 

допущено порушення вимог п. 1 ст. 6 Конвенції (ухвалено п’ятьма голосами «за» і двома голосами 

«проти»). 

З приводу застосування ст. 8 Конвенції у справі «Musumeci v Italy», то перлюстрація 

кореспонденції заявника на підставі ст. 18 the Prison Administration Act була «передбачена законом». 

Тим не менш, з огляду на ступінь та обсяги втручання держави до права заявника на повагу до його 

приватного життя, ЄСПЛ констатував, що у даному питанні у справі Урядом Італії було допущено 

порушення вимог ст. 8 Конвенції (ухвалено одноголосно). 

У справі «Asciutto v. Italy» (application № 35795/02, judgment 27.11.2007) скарга заявника була 

пов’язана з обмеженнями зовнішніх контактів, таких як можливість надавати свідчення у судовому 

засіданні за допомогою відеозв’язку, а також із затримками у розгляді скарг заявника на рішення 

органів влади та на порушення його заявника на повагу до приватності листування1. Зазначене 

рішення ЄСПЛ було результатом скарги, поданої Santo Asciutto, членом калабрійського 

кримінального синдикату ‘Ndrangheta, який відбував довічне ув’язнення за вбивство. Відповідно, 

за заявою у справі «Asciutto v. Italy» ЄСПЛ також визнав порушення Урядом ст. 6 Конвенції.  

У справі «Enea v. Italy» [GC] (application № 74912/01, judgment 17.09.2009) ЄСПЛ знову 

розглянув питання, що стосувалися системи «41-bis»2. 

Так, у зазначеній справі заявник був засуджений до 30 років позбавлення волі за ряд злочинів, 

включаючи участь у злочинній організації мафіозного типу. У серпні 1994 року, з урахуванням 

небезпеки, яку представляв заявник, Міністр юстиції видав наказ про переведення його на суворий 

в’язничний режим відповідно до п. 2 ст. 41 bis the Prison Administration Act, що застосовувався 

з підстав громадського порядку і безпеки, строком на 1 рік.  

Наказом Міністра були встановлені різні обмеження на надання побачень, діяльність, а також 

контроль за листуванням заявника.  

Застосування суворого режиму було продовжено до кінця 2005 року 19-ма наказами, кожен 

з яких діяв обмежений період.  

Заявник подав кілька скарг до суду, якому були підсудні питання виконання покарань, і, як 

наслідок, окремі обмеження були зняті. Одна із скарг була визнана неприйнятною на тій підставі, що 

строк дії даного наказу закінчився, і заявник начебто не продемонстрував інтересу в розгляді цього 

питання. Національний суд згодом розпорядився про припинення дії суворого режиму, і в березні 

2005 року заявник був поміщений до блоку посиленого нагляду, де окремі особливо небезпечні 

злочинці містилися ізольовано від інших ув’язнених. Проте саме по собі рішення про переведення 

ув’язненого до режиму посиленого нагляду, як зазначалося вище, не підлягало оскарженню.  

Заявник мав ряд проблем зі здоров’ям і користувався інвалідним візком. З червня 2000 року по 

лютий 2005 року заявник відбував покарання у тюремній лікарні, відведеній для ув’язнених суворого 

режиму. У жовтні 2008 року національний суд, який розглядав питання виконання покарань, 

розпорядився про призупинення виконання покарання заявника за медичними підставами. З цього 

часу – на момент розгляду справи у ЄСПЛ – він утримувався під домашнім арештом. 

У зазначеній справі ЄСПЛ постановив, що застосування режиму «41-bis» щодо заявника 

порушило п. 1 ст. 6 Конвенції (право на справедливий судовий розгляд) та ст. 8 Конвенції (право 

на повагу до приватного та сімейного життя).  

При цьому у справі «Enea v. Italy» [GC] Велика Палата відхилила скаргу щодо стверджуваного 

порушення ст. 3 Конвенції. ЄСПЛ не визнав порушенням прав людини режим «41-bis» у цілому, але 

знову підтвердив право на листування з адвокатами та правозахисними авторами без цензури.  

Щодо стверджуваного порушення ст. 3 Конвенції, то обмеження, встановлені відповідно 

до суворого тюремного режиму, були необхідними для перешкоджання підтримки контактів 

заявника, що становив загрозу для суспільства, зі злочинною організацією, до якої він належав. Однак 

 
1 «Asciutto v. Italy», application № 35795/02, judgment 27.11.2007 (European Court of Human Rights). HUDOC 

<https://hudoc.echr.coe.int> (2021, липень, 28). 
2 «Enea v. Italy» [GC], application № 74912/01, judgment 17.09.2009 (European Court of Human Rights). HUDOC 

<https://hudoc.echr.coe.int> (2021, липень, 28). 



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

 88 

національні суди, котрі розглядали питання виконання покарань, скасували або пом’якшили дію ряду 

таких обмежень. Крім того, національна влада виконала свій обов’язок захистити фізичне 

благополуччя заявника шляхом ретельного контролю стану його здоров’я, забезпечення йому 

належної медичної допомоги та госпіталізації в разі потреби. Відповідно, поводження, якому було 

піддано заявника, не вийшло за рамки неминучого рівня страждань, властивого позбавленню 

свободи. 

У справі «Provenzano v. Italy» брав участь засуджений мафіозний бос з Cosa Nostra, який помер 

у в’язниці після скарг на неналежну медичну допомогу, будучи під дією режиму «41-bis», внаслідок 

чого ЄСПЛ вирішив, що до потерпілого застосовували нелюдське поводження1. Причому – необхідно 

наголосити, – порушення ст. 3 Конвенції було встановлено судом не через умови ув’язнення як такі, 

а саме через регулярне поновлення посиленого режиму щодо хворого літнього чоловіка. 

Необхідно також зазначити, що в іншій справі американський суд також відмовився видати 

Уряду Італії одного засудженого мафіозо, постановивши, що система «41-bis» «не пов’язана з будь-

якими санкціями чи покараннями, встановленими законом, і тому становить форму катування»2. 

Рішення ЄСПЛ у справі «Marcello Viola v. Italy (№ 2)» є одним з останніх за часовим критерієм 

щодо застосування режиму «41-bis» в італійських пенітенціарних установах. 

За результатами розгляду відповідної скарги ЄСПЛ встановив, що покарання у вигляді 

довічного позбавлення волі, призначене заявнику відповідно до закону про злочини, пов’язані 

з мафією, обмежувало його перспективи звільнення та можливість перегляду вироку. Зокрема, 

дострокове звільнення заявника залежало від «співпраці заявника з судовими органами». 

Відтак у рішенні у справі «Marcello Viola v. Italy (№ 2)» ЄСПЛ зазначив, що ЄСПЛ мав сумніви 

щодо вільного характеру вибору ув’язненого співпрацювати з владою та доцільності прирівнювання 

відсутності співпраці до небезпеки ув’язненого для суспільства.  

Фактично, відсутність «співпраці з судовими органами» породила беззаперечну презумпцію 

небезпеки, яка позбавила заявника будь-якої реалістичної перспективи звільнення.  

Таким чином, заявнику було неможливо продемонструвати, що його ув’язнення більше не було 

виправдано законними пенологічними підставами: продовжуючи порівнювати відсутність співпраці 

з беззаперечною презумпцією небезпеки для суспільства, існуючий режим ефективно оцінював 

небезпеку особи, посилаючись на час, коли було вчинено правопорушення, замість того, щоб 

врахувати процес соціальної реабілітації та будь-який прогрес, досягнутий особою з моменту 

засудження.  

Ця беззаперечна презумпція фактично завадила компетентному національному суду розглянути 

заяву про звільнення та встановити, чи зазначена особа під час свого тримання під вартою змінилася 

та досягла прогресу в соціальній реабілітації до такої міри, що її ув’язнення не було більше 

обґрунтоване пенологічними ознаками. 

Як наголошувалося вище, згідно з італійським законодавством, засуджений до довічного 

позбавленні волі не може бути звільнений достроково у випадку засудження за найтяжчі злочини 

(наприклад, злочини, пов’язані з діяльністю мафіозної організації), тобто коли взагалі не можна 

застосовувати жодні альтернативні заходи. 

Ця форма довічного ув’язнення також називається «обструктивним» довічним ув’язненням 

(«ergastolo ostativo», або «obstructive life sentence»). Засуджений може отримати користь від 

реабілітаційних та ресоціалізаційних заходів, лише якщо він/вона «корисно» співпрацює з органами 

влади і, як прямий наслідок, зможе довести, що контакти з злочинними організаціями були назавжди 

розірвані. Однак такий вид «співпраці» має місце не часто, зокрема, тому що ув’язнені природньо 

бояться помсти своїм родичам з боку мафії. 

У грудні 2019 року Конституційний Суд Італії постановив рішення щодо відповідності 

Конституції інституту «ergastolo ostativo», де конституційність зазначених норм було поставлено під 

сумнів. Відповідно, Конституційний Суд наголосив, що принцип nemo tenetur se detegere гарантує 

засудженим свободу співпрацювати з органами влади під час перебування у пенітенціарній установі 

 
1 Cicirello, T. (2019). Provenzano v. Italy or the sensitivity of the decision of the European Court of Human Rights 

on one of the most dangerous members of the mafia, Revue de science criminelle et de droit pénal compare, 1 (1), 

75-84 <www.cairn-int.info/article-E_RSC_1901_0075--provenzano-v-italy-or-the-sensitivity.htm> (2021, липень, 28). 
2 Popham, P. (2011). Fears of torture for Italian gangster. Independent 

<www.independent.co.uk/news/world/europe/fears-of-torture-for-italian-gangster-397064.html> (2021, липень, 28). 
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та захищає їх від ризику самообвинувачення, у тому числі з питань, які ще не були предметом 

судового розгляду.  

З іншого боку, Конституційний суд Італії водночас постановив, що «не є необґрунтованим 

припустити, що засуджені особи, які не співпрацюють [з органами влади], будуть підтримувати 

зв’язки з злочинною організацією, до якої вони спочатку належали». 

У травні 2021 року Конституційний Суд Італії, діючи на виконання рішення ЄСПЛ у справі 

«Marcello Viola v. Italy (№ 2)», ухвалив рішення про неконституційність окремих аспектів італійської 

практики довічного ув’язнення. Основне питання стосувалося можливості звільнення злочинців, 

засуджених до довічного ув’язнення за особливо тяжкі злочини.  

Конституційний суд Італії визнав «обструктивні» довічні вироки неконституційними 

на підставі принципу рівності та презумпції невинуватості, а також відповідно до заборони 

нелюдських та принижуючих видів покарання та поводження. 

Конституційний Суд встановив, що положення «ergastolo ostativo», покладаючи на засудженого 

обов’язок співпраці з органами влади лише для того, щоб засуджений знову зміг отримати свою 

свободу, є несумісними зі ст. ст. 3, 27 Конституції, як, наприклад, зі ст. 3 Конвенції.  

Водночас це рішення не буде скасовувати антиконституційне положення, але воно надало 

італійському законодавчому органу один рік (до травня 2022 року) для підготовки законодавчих 

заходів для вирішення цієї структурної проблеми. 
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POLITICAL RESPONSIBILITY  

IN LOCAL SELF-GOVERNMENT 
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ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ 

The article emphasizes that the system of local self-government should pay special attention to 
the responsibility, as actions in this area provoke significant socio-economic consequences for an 
individual representative of the territorial community, the territorial community as a whole, and 
for society and the state. The implementation of self-governing power requires responsible, 
decent, competent, and professional work of officials and representative bodies of local self-
government. The occurrence of negative consequences as a result of the activity (or inaction) of a 
local government entity is one of the means to influence the affairs in the process of development 
of the territorial community and the life of its inhabitants. It is concluded that there are many 
types of responsibility in local self-government, but each one has certain features, differs in nature 
and procedure, its impact and method of ensuring the situation in the local community, area of 
application, etc. At the same time, the boundaries between the types of responsibility of 
representative bodies of local self-government, deputies of local councils are not clearly defined, 
it is possible to partially impose one type of responsibility on another, their comprehensive 
interaction and complementarity. There also may be some contradictions between different types 
of liability, due to the contradictions of norms, e.g. legal and moral norms. Such contradictions are 
removed through the coordination of regulators, the abolition or change of regulatory levers of 
influence that do not meet the requirements of social development and the development of the 
territorial community. Political responsibility is an effective factor in the development of local self-
government. Its clear enshrinement in the legal field of Ukraine will increase the efficiency of the 
representative body to ensure decent living conditions for residents of territorial communities. 
Keywords: responsibility, political responsibility, local self-government, territorial community. 

Постановка проблеми. Публічне управління уособлює у собі діяльність багатьох інституцій, 

особистостей, які у процесі виконання покладених на них функцій приймають рішення щодо впливу 

на розвиток суспільства, його окремих складових. Місцеве самоврядування є вагомим сегментом 

функціонування суспільства, в рамках якого зосереджена значна частина інтересів конкретного 

громадянина. Тому рішення представницьких органів місцевого самоврядування повинні бути 

виважені і якомога оптимальними, що значною мірою забезпечується дієвими механізмами 

відповідальності в місцевому самоврядуванні. 

У системі місцевого самоврядування відносинам відповідальності необхідно приділяти 

особливої уваги, оскільки дії у цій сфері призводять до суттєвих соціально-економічних наслідків як 

для окремого представника територіальної громади, територіальної громади загалом організованої 

в той чи інший спосіб, так і для суспільства та держави. Здійснення самоврядної влади потребує 

відповідальної, порядної, компетентної та професійної роботи посадових осіб та представницьких 

органів місцевого самоврядування. Настання негативних наслідків у результаті діяльності (чи 

бездіяльності) того чи іншого суб’єкта місцевого самоврядування є одним із засобів впливу у процесі 

розвитку територіальної громади та її мешканців.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. При дослідженні окресленої проблеми надзвичайно 

корисним було ознайомлення з працями сучасних вітчизняних учених, сфера наукових інтересів яких 

пов’язана з проблематикою відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування та 

системи загалом. Серед них: А. Єрмоленко, О. Дзьобань, О. Рубан, Р. Жмудський, Є. Бородін, Ю. Куц, 

Т. Тарасенко, В. Торяник та ін. Однак, більшість вказаних дослідників не ставила перед собою за мету 

ґрунтовно розглянути публічно управлінську проблематику впровадження відносин відповідальності 

в системі місцевого самоврядування. 

Метою даної статті є теоретичне обґрунтування механізмів впровадження відповідальності 

в системі місцевого самоврядування.  

Виклад основного матеріалу. Категорія «відповідальність» як така, визначається А. Єрмоленко 

у Філософському енциклопедичному словнику (Київ, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, 

2002 р.) як поняття, яке характеризує міру відповідності поведінки особи, групи, прошарку, держави 

наявним вимогам, діючим суспільним нормам, правилам співжиття, правовим законам; 

співвідношенням обов’язку і міри його виконання суб’єктом (особою, групою, класом). Вона виникає 

на основі соціальних норм і реалізується як через певні форми контролю (громадська думка, статут, 

закон), так і через усвідомлення суб’єктами духовно-практичної діяльності своєї суспільної ролі1.  

Будь-яка відповідальність, вважають О. Дзьобань і О. Рубан є соціальною, адже є породженням 

суспільства і можлива лише в суспільстві. Виходячи з цього, як правило, виділяють наступні види 

відповідальності, по-перше, за характером відносин – соціально-економічна, правова, соціально-

політична, етична (громадянська, сімейна, матеріальна відповідальність є окремими проявами зазначених 

видів відповідальності); по-друге, за характером суб’єкта – індивідуальна й колективна (суспільна)2. 

Відповідальність у широкому сенсі в державному управлінні Р. Жмудським розуміється як: 

1) зобов’язання органів державної влади і службовців виконувати поставлені завдання і функції та 

відповідати за результати їх виконання; 2) відносини, що забезпечують інтереси і свободу 

взаємопов’язаних сторін, що гарантовані суспільством і державою3. 

Відповідальність можна трактувати як один із базових чинників місцевого самоврядування. 

Даний феномен фіксується як у міжнародних законодавчих актах, та і в національному нормативно-

правовому полі. Так, Всесвітня декларація місцевого самоврядування трактує його як право та 

обов’язок місцевих органів влади регулювати та вести громадські справи під особисту 

відповідальність та в інтересах місцевого населення4. У Європейській хартії місцевого 

самоврядування, відповідно до якої місцеве самоврядування означає право і спроможність органів 

місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою 

публічних справ, під власну відповідальність, і в інтересах місцевого населення5.  

Конституція України питання відповідальності в системі місцевого самоврядування окреслює 

загалом, не регламентуючи відповідальність окремих її сегментів, а посилаючись на законодавство 

щодо її закріплення. Так у ст. 140 щодо порядку здійснення місцевого самоврядування 

територіальною громадою йде посилання на відповідні законодавчі акти. Це стосується і статусу 

голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, 

ліквідації, які також визначаються законом (ст. 141), майнових відносин (ст. 143), обов’язковості 

виконання рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах власних повноважень, 

визначених законом (ст. 144). Це стосується й інших питань організації місцевого самоврядування, 

формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування, які також 

визначаються законом (ст. 146)6. 

 
1 Шинкарук, В. І. (ред.) (2002). Відповідальність. Філософський енциклопедичний словник. Київ: НАН України 87. 
2 Дзьобань, О. П., Рубан, О. О. (2019). Відповідальність: до проблеми концептуалізації категорії. Інформація 

і право, 4 (31), 14. 
3 Жмудський, Р. (2011). Політична відповідальність у державному управлінні. Збірник наукових праць 

Національної академії державного управління при Президентові України, 2, 198-207, 201. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2011_2_21> (2021, липень, 21). 
4 Всесвітня декларація місцевого самоврядування, 1985 (Всесвітній Союз органів місцевого самоврядування). 

Sites.Google.Com <https://sites.google.com/site/igroupteamsite/municipalne-pravo-ukraieni/vsesvitna-deklaracia-

miscevogo-samovraduvanna-1985r> (2021, липень, 21). 
5 Європейська хартія місцевого самоврядування, 1985 (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036> (2021, липень, 21). 
6 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України).Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (2021, липень, 21). 
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» конкретизуючи місцеве 

самоврядування в Україні як гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 

міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України закріплює 

формулювання «під власну відповідальність» щодо діяльності органів місцевого самоврядування є 

спільним для міжнародних актів і українського законодавства1. 

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування (Стаття 74) органи та посадові особи місцевого 

самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, 

державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Основним Законом України та іншими 

законами2. 

Науковці з різних позицій підходять до вивчення та тлумачення відповідальності у місцевому 

самоврядуванні. Є. Бородін, Т. Тарасенко – розглядають законодавчі аспекти відповідальності 

у місцевому самоврядуванні3; Ю. Куц – як один із аспектів знаннєвості та дієвості територіальної 

громади4; О. Лиска – загалом систему відповідальності у місцевому самоврядуванні5; В. Чурсін – 

форми забезпечення відповідальності, відповідальність органів місцевого самоврядування6; 

Т. Тарасенко розглядає політичну відповідальність у місцевому самоврядуванні, закордонний досвід 

її здійснення7 та ін. 

Необхідно зазначити, що представницькі органи місцевого самоврядування мають нести 

відповідальність не лише за діяльність, але і за бездіяльність. Бездіяльність – пасивна форма 

поведінки суб’єкта, яка виражається у не вчиненні ним тих дій, які він був зобов’язаний і міг вчинити. 

Це так зване невтручання у розвиток подій, яким представницький орган місцевого самоврядування 

повинен був запобігти або недопустити їх розвитку. У даному випадку невиконання своїх 

повноважень відповідною місцевою радою, слід кваліфікувати як бездіяльність. Слід зазначити, що 

з правової точки зору для визнання бездіяльності протиправною недостатньо одного лише факту 

неналежного та / або несвоєчасного виконання обов’язкових дій. Важливими є також конкретні 

причини, умови та обставини, через які дії, що підлягали обов’язковому виконанню відповідно 

до закону, фактично не були виконані чи були виконані з порушенням строків. Крім того, потрібно 

з’ясувати юридичний зміст, значимість, тривалість та межі протиправної бездіяльності, фактичні 

підстави її припинення, а також шкідливість / протиправність бездіяльності для прав та інтересів 

заінтересованої особи8. Тобто при неприйнятті й невиконанні окремого взятого рішення 

представницького органу місцевого самоврядування необхідно враховувати весь комплекс обставин 

такої ситуації. Багато в чому на рівні територіальної громади схожі обставини виникають саме 

в політичній площині й стосуються політичної відповідальності у місцевому самоврядуванні. 

Політична відповідальність сама собою є багатовимірним феноменом, дослідження якого 

знаходиться на перетині різних галузей наукового знання – філософії, соціології, політології, 

юриспруденції, публічного управління тощо. Багато науковців займаються питаннями політичної 

 
1 Закон України 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, липень, 21). 
2 Там само. 
3 Бородін, Є. І., Тарасенко, Т. М. (2017). Визначення відповідальності в місцевому самоврядуванні в Україні: 

законодавчий аспект. Аспекти публічного управління, 5 (8-9), 56-65. 

<https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/341/343> (2021, липень, 21). 
4 Куц, Ю. О. (ред.) (2011). Територіальна громада: знаннєвість, дієвість. Харків: Магістр. 
5 Лиска, О. Г. (2010). Система відповідальності у місцевому самоврядуванні. Гуманітарний вісник Запорізької 

державної інженерної академії, 43, 75-82 <http:// www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_43_9.pdf> (2021, липень, 21). 
6 Чурсін, В. П. (2011). Форми забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування. Науковий 

вісник Академії муніципального управління, 2, 384-391. 
7 Тарасенко, Т. (2017). Політична відповідальність в місцевому самоврядування: зміст та актуальні аспекти 

дослідження. Державне управління та місцеве самоврядування, 1 (32), 158-162; Тарасенко, Т. (2019). 

Політична відповідальність у системі місцевого самоврядування: досвід країн Балтії. Публічне адміністрування: 

теорія та практика, 1 (21), 1-18. 
8 Постанова № 342/158/17 від 17 квітня 2019 (Верховний Суд України). Ligazakon 

<https://ips.ligazakon.net/document/C008313> (2021, липень, 21). 
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відповідальності. Г. Малкіна визначає політичну відповідальність як вид соціальної відповідальності, 

що полягає у відповідності дій індивідів, соціальних та організаційних спільнот як суб’єктів політики 

суспільним вимогам щодо здійснення публічної влади. Вона виокремлює два основні види політичної 

відповідальності: морально-політичну і політико-правову1. На думку В. Торяника, політична 

відповідальність являє собою вид соціальної відповідальності, що полягає у застосуванні політичних 

санкцій до суб’єктів політики, що є порушниками політичних норм, домовленостей, узятих на себе 

політичних зобов’язань. Політична відповідальність може виявлятися в індивідуальній і колективній 

формах. Вона тісно пов’язана з поняттями історичної, моральної, юридичної відповідальності, однак 

відрізняється специфічним характером санкцій2. 

А. Пономаренко і Д. Ковальов розглядаючи політичну відповідальність як вид соціальної 

відповідальності, вважають, що вона має всі характерні риси та ознаки останньої, але також має і 

низку особливостей та має два аспекти – позитивний і негативний. Де позитивна політична 

відповідальність полягає у добровільному і свідомому використанні, виконанні й дотриманні 

суб’єктом норм політичного життя. Така відповідальність, на думку авторів, базується на впевненості 

в правильності обраного політичного курсу, почуттях громадянського обов’язку і патріотизму, 

причетності суб’єкта до суспільно значимих доленосних рішень. Негативна політична 

відповідальність, на їх думку, полягає у застосуванні до порушника політичних норм різноманітних 

заходів впливу, створених практикою політичного життя. Така відповідальність проявляється 

у настанні негативних наслідків для суб’єкта політики за недотримання політико-правових норм чи 

неналежне виконання обов’язків (імпічмент президентові, необрання депутата, місцевої ради 

зокрема, чи політичної партії на наступний термін, відставка уряду, відкликання депутата місцевої 

ради тощо). Негативна відповідальність вважається ретроспективною, тобто відповідальністю 

суб’єкта за свої дії в минулому3. 

У публічному управлінні політична відповідальність постає як відповідальність за цільове 

здійснення політичного представництва, вважає В. Мельниченко4. 

Необхідно відмітити, що рівень політичної відповідальності суб’єктів влади і управління 

виступає чи не найголовнішим критерієм і виміром ступеня демократичності політичної системи і 

рівня розвитку громадянського суспільства. Політична відповідальність докорінним чином 

відрізняється від юридичної відповідальності5. 

Політична відповідальність у місцевому самоврядуванні є складним явищем, дослідженням 

якого займаються науковці різних галузей знань. Так, вивчаючи політичну відповідальність у системі 

місцевого самоврядування В. Куйбіда і Л. Смолова трактують це поняття як покладені 

на представницькі органи місцевого самоврядування територіальною громадою відповідно до закону 

обов’язки ефективно управляти її власністю, надавати якісні управлінські й соціальні послуги, 

виконувати взяті на себе передвиборчі зобов’язання та обіцянки, відстоювати її інтереси перед 

державою, у разі невиконання яких для представницьких органів місцевого самоврядування настають 

негативні наслідки, спричинені юридично оформленими діями територіальної громади6. 

Виходячи з того, що розкриття політичної відповідальності має реалізовуватися через 

виокремлення трьох її вимірів: інформаційного, аргументованого і санкційного7, де інформаційний 

вимір стосується транспарентності публічної влади (відкритості й прозорості щодо підготовки, 

 
1 Малкіна, Г. (2010). Демократія і політична відповідальність. Сучасна українська політика. Політики і 

політологи про неї, 21, 24. 
2 Торяник, В. М. (2006). Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній 

правовій державі: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет. 
3 Пономаренко, А. Б., Ковальов, Д. В. (2019). Політична відповідальність народу. Політичне життя, 1, 31-36. 
4 Мельниченко, В. (2011). Політична відповідальність публічно-владних інституцій у системі соціальної 

відповідальності. Вісник НАДУ, 1, 175-183. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2011_1_25> (2021, липень, 21). 
5 Ребкал, В. А., Шахов, В. А. (ред.) (2011). Політична відповідальність державно-управлінської еліти як 

чинник підвищення ефективності державного управління. Київ: НАДУ, 5. 
6 Куйбіда, В. (2015). Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед 

територіальними громадами: практичні аспекти реалізації. Регіональне управління та місцеве самоврядування: 

збірник наукових праць, 1, 160. 
7 Голинська, Х. (2010). Партійно-політична відповідальність: зарубіжний та український досвід: автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Київ: Київський Національний 

Університет ім. Т. Шевченка. 
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прийняття й виконання рішень представницькими органами місцевого самоврядування, діяльності 

депутатського корпусу місцевих рад, створення системи та умов для комунікації між органами 

місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад і мешканцями територіальної громади, можливості 

та механізми залучення громадськості до вироблення й виконання рішень відповідних місцевих рад 

тощо. Аргументований вимір полягає в чіткому обґрунтуванні рішення та дій представницьких органів 

місцевого самоврядування та депутатського корпусу місцевих рад, який базується на нормативно-

правових та наукових засадах, застосовуючи також моральні та прецедентні принципи. Санкційний – 

полягає в чіткому механізмі адміністрування застосування відповідальності за ті чи інші дії (або 

бездіяльність), які призводять до негативних наслідків в життєдіяльності територіальної громади (або 

окремих мешканців) та невиконанні передвиборчих програм або обіцянок. 

Розкриття цих вимірів політичної відповідальності у місцевому самоврядуванні дозволить, 

на думку Т. Тарасенко, більш повно визначити основи утвердження інституту політичної 

відповідальності в системі місцевого самоврядування1. 

Одним із санкційних вимірів відповідальності у місцевому самоврядуванні є дострокове 

припинення повноважень місцевої ради, який зафіксовано у ст. 78 базового Закону щодо розвитку 

місцевого самоврядування в Україні. Такі випадки можуть бути: якщо рада прийняла рішення 

з порушенням Конституції України, вказаного та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи 

при цьому вимоги компетентних органів про приведенні цих рішень відповідно до закону; якщо сесії 

ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законодавством, або рада не вирішує 

питань, віднесених до її відання, а також передбачених законами України «Про військово-цивільні 

адміністрації»2, «Про правовий режим воєнного стану»3. Припинення повноважень місцевої ради 

може відбутися за рішенням місцевого референдуму, порядок проведення якого щодо дострокового 

припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми4. 

В. Куйбіда і Л. Смолова пропонують цілком слушно розширити коло питань щодо дострокового 

припинення повноважень місцевої ради, вважаючи за доцільне встановити такі підстави для настання 

відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування перед громадами: 

1) незабезпечення здійснення наданих законом повноважень; 2) неефективне вирішення місцевих 

справ; 3) розбіжність дій представницьких органів місцевого самоврядування з очікуваннями і 

вимогами громади; 4) невідповідність діяльності представлених у раді політичних сил, які у ній 

становлять більшість, раніше заявленому політичному курсу5. Пункт «4» (а саме «невідповідність 

діяльності представлених у раді політичних сил, які у ній становлять більшість, раніше заявленому 

політичному курсу») пропонуємо доповнити позицією щодо невиконання політично задекларованих 

перевиборчих програм та обіцянок кандидатів у депутати місцевої ради. Що, по-перше, підвищить 

відповідальність представницького корпусу, по-друге, може бути підставою для здійснення 

санкційних процедур щодо відкликання депутата місцевої ради.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Таким чином, відповідальність у місцевому самоврядуванні налічує багато видів, але кожен із них 

має певні особливості, відрізняється характером та порядком реалізації, їх впливом та способом 

забезпечення на ситуацію в територіальній громаді, сферою дії та ін. При цьому межі між видами 

відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування, депутатським корпусом 

місцевих рад не є чітко окресленими, цілком можливе часткове накладання одного виду 

відповідальності на інший, їх комплексна взаємодія та взаємодоповнення. Водночас між різними 

видами відповідальності можуть виникати окремі протиріччя, що обумовлено суперечностями норм, 

скажімо, нормативно-правових та моральних норм. Подібні протиріччя знімаються через узгодження 

 
1 Тарасенко, Т. (2017). Політична відповідальність у місцевому самоврядуванні: зміст та актуальні аспекти 

дослідження. Державне управління та місцеве самоврядування, 1 (32), 160. 
2 Закон України Про військово-цивільні адміністрації, 2015 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19> (2021, липень, 21). 
3 Закон України Про правовий режим воєнного стану, 2015 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19> (2021, липень, 21). 
4 Закон України 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, липень, 21). 
5 Куйбіда, В. (2015). Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед 

територіальними громадами: практичні аспекти реалізації. Регіональне управління та місцеве самоврядування: 

збірник наукових праць НАДУ, 1, 153. 
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регуляторів, скасування чи зміни нормативно-правових важелів впливу, які не відповідають вимогам 

суспільного розвитку та розвитку територіальної громади. 

Політична відповідальність є дієвим чинником розвитку місцевого самоврядування. Її чітке 

закріплення в нормативно-правовому полі України дасть можливість підвищити ефективність 

діяльності представницького органу щодо забезпечення гідних умов проживання мешканців 

територіальних громад. 
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БОРОТЬБА У КІБЕРПРОСТОРІ: ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ 

І КІБЕРТЕРОРИЗМ 

"Information warfare" is a term of the late twentieth century, which means a combination of 
human or technological actions designed to appropriate, destroy or change information or impose 
a certain vision of reality. Information warfare is a high-tech form of traditional kinetic warfare 
but based on extensive computerization and electronification. It is also an armed conflict; 
however, information-technical and program-mathematical resources act as a weapon. 
Cyberwarfare can exist both as an independent phenomenon and as an accompanying routine to 
military action, increasing their chances of success. Information technologies are not only involved 
as the weapon of modern warfare, but they also have a strong impact on the process of obtaining 
and storage of intelligence and strategic planning. 
The digital revolution and the ability to be a full participant of the modern world is already a part 
of anthropology: to teach, to inform, to have fun, and to communicate regardless the distance and 
borders. Global informatization has made the world community, the integrity of which is largely 
ensured by including through intensive information exchange, more vulnerable – stoppage of 
information contacts even for a short period of time may lead to a crisis at the national or 
international level. The transformation of the field of information technology and its irreplaceable 
nature has turned it from a tool into a goal. 
Socio-economic, political, and cultural transformations are inextricably linked to the process of 
informatization, however, the new way of social functioning and the transition of information to 
the category of valuable resources led to new challenges, including information warfare and 
cyberterrorism, the phenomenon of which is of scientific interest. 
Keywords: information warfare, cyberterrorism, cyberattack, levels of informational and technical 
warfare, methods of informational and technical warfare. 

Актуальність теми наукового дослідження. Цифровізація впевнено крокує планетою, 

характеризується зростаючою роллю інформації в усіх сферах життя і діяльності людини, розглядає 

її як системоутворюючий фактор сучасного суспільства, що активно впливає  на стан політичної, 

економічної, оборонної й інших складових безпеки держави, на можливість виконання її соціальних 

функцій, задовольняти основні потреби населення, надавати послуги. Водночас, науково-технічна 

революція породила нові форми конфліктів: інтенсивні, небезпечні, масштабні. У боротьбі  за сфери 

економічного й політичного впливу акцент із застосування фізичної сили усе більше зміщується 

у сторону прихованих і гнучких форм агресії. Інформаційні війни і кібертероризм – серйозні 

загрози із пагубним впливом. Ці явища характеризуються складністю ідентифікації джерела агресії, 

контрольованим, дозованим нанесенням шкоди, непередбачуваністю наслідків і важливим є 

розуміння картини цих загроз, особливо, на фоні кризи стану наукового світогляду у теоретизації 

інформаційних війн і кібертероризму, хоча, чимала кількість науковців, і вітчизняних, і зарубіжних 

конструювали і викладали своє бачення природи цих понять, серед таких вчених: Г. В. Пєвцов, 
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С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський1, А. В. Манойло2, С. П. Расторгуєв3, 

Д. В. Кіслов4., В. М. Брижко, М. Я. Швець, В. С. Цимбалюк5, Я. М. Жарков6, Г. Г. Почепцов7, 

М. І. Сенченко8 та ін. Різні підходи до розуміння, теоретичного осмислення інформаційних війн і 

кібертероризму через складність і багатомірність цих понять лише поглиблюють плюралізм 

розуміння як самих категорій, так і їх основних складових. 
Мета статті – викладення власного бачення на природу інформаційних, насамперед, 

інформаційно-технічної війни із виокремленням її форм та методів, кібертероризму, а також 
порівняльна характеристика цих двох явищ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні кіберпростір можна порівняти 
із повноцінним театром бойових дій, на рівні із наземним, повітряним, морським. Цифрова 
платформа останніми роками все частіше тріщить на різних рівнях – від локального − окремих 
компаній до фундаментального − об’єктів критичної інфраструктури. Масштаби інформаційних 
загроз зростають разом із цифровізацією. 

У 2005 році Габрієль Вейнман відмітив: «із психологічної точки зору два найбільших страхи 
сучасності об’єднані терміном кібертероризм…страх перед цією загрозою перебільшено: поки що 
не зареєстровано жодного випадку кібертероризму, хакерів регулярно приймають  за терористів, а 
кіберзахист надійніший, ніж здається на перший погляд»9. А вже у 2021 році питання 
кібертероризму і кібератак відносяться до глобальних людських проблем, протидія яким стає 
предметом обговоренням на світовому рівні10. Однак, чи можемо ми на разі говорити про 
реальність існування кібертероризму? 

Теза зарубіжного дослідника про те, що «хакерів регулярно приймають  за терористів» 
актуальна і досі. Межа між інформаційними війнами і кібертероризмом остаточно  не проведена: 
у наукових роботах критерії розмежування термінів «інформаційна війна» та «кібертероризм» 
відсутні. В.Ф. Прокоф’єв, ще у роботі 2003 року наголошував, що «термінологія у цій області 
(інформаційного протиборства – курсив наш) не встановилася. Майже кожен із авторів пропонує 
своє визначення того чи іншого поняття». Науковець визначає «інформаційну війну» як 
«широкомасштабну інформаційну боротьбу із застосуванням способів і засобів інформаційного 
впливу на психіку людей, насамперед, на їх індивідуальну і суспільну свідомість, а також 
на функціонування технічних засобів в інтересах досягнення цілей сторони, яка впливає»11. 
В. Д. Кіслов надає таку наукову експлікацію: «це одна з основних форм конкурентної боротьби 

 
1 Пєвцов, Г. В., Залкін, С. В., Сідченко, С. О., Хударковський, К. І. (2019). Методичний підхід до формування 
сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення. Системи обробки 
інформації, 1 (156), 74-81; Пєвцов, Г. В., Залкін, С. В., Сідченко, С. О., Хударковський, К. І. (2019). 
Методичний підхід до кластеризації інформаційних повідомлень в ході протидії інформаційно-психологічним 
впливам противника. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2 (35), 39-46; Пєвцов, Г. В., 
Залкін, С. В., Сідченко, С. О., Хударковський, К. І. (2019). Особливості формування сценарію проведення 
інформаційно-психологічного впливу в ході реалізації стратегічних комунікацій. Наука і техніка Повітряних 
Сил Збройних Сил України, 3, 40-46. 
2 Манойло, А. В. (2003). Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической 
войны. Москва: Горячая линия-Телеком, 541.  
3 Расторгуев, С. П. (2002). Философия информационной войны. Москва: Московский психолого-социальный 
институт, 365.  
4 Кіслов, В. (2013). Інформаційні війни. Київ: Київський національний торгово-економічний університет, 300; 
Кіслов, Д. В. (2013). Сучасні медіа та інформаційні війни. Київ: МП Леся, 240. 
5 Калюжний, Р. А., Шамрай, В. О. (ред.) (2002). Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах 
інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики. Київ: КВІЦ, 296; Калюжный, Р., Швец, Н. 
(2002). Е-будущее и информационное право. Київ: Інтеграл, 264. 
6 Жарков, Я. М., Дзюба, М. Т., Замаруєва, І. В. та інші (2008). Інформаційна безпека особистості, суспільства, 
держави. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 274. 
7 Почепцов, Г. (2015). Сучасні інформаційні війни. Київ: Києво-Могилянська академія, 496. 
8 Сенченко, О. (2015). Інформаційні війни як фактор трансформації соціальних систем. Вісник Книжкової 
палати, 9, 40-46.  
9 Weimann, G. (2005). Cyberterrorism: The Sum of All Fears? Studies in Conflict & Terrorism, 28:2, 129-149.  
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100590905110> (2021, липень, 14). 
10 Хожаінова, В., Коріновська, А., Рябчук, Ю. (2021). Путін і Байден уперше зустрілися і провели переговори 
у Женеві. Як це було. Суспільне|новини <https://suspilne.media/139778-putin-pribuv-do-zenevi-dla-zustrici-z-bajdenom/> 
(2021, липень, 16). 
11 Прокофьев, В. (2003). Тайное оружие информационной войны: атака на подсознание. Москва: СИНТЕГ, 24.  
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шляхом використання всіх засобів та технологій інформаційно-комунікаційного, символічного та 
психологічного впливу на свідомість мас, на суб’єкти та об’єкти конкуруючих суспільств та 
організацій з метою руйнування ментальності та трансформації їх цінностей та інтересів  
на користь підпорядкування власним стратегічним інтересам, встановлення геополітичної та 
геоекономічної гегемонії, домінування, контролю та управління  на глобальному чи 
регіональному рівнях»1. Більшість дослідників підтримують таке комплексне бачення 
інформаційної війни. Ця теорія передбачає розподіл інформаційних війн  на два види: 
інформаційно-психологічну та інформаційно-технічну. 

Під інформаційно-технічною війною ми розуміємо будь-який тип інформаційного впливу 
із застосуванням інформаційної зброї, метою якого є вплив на функціонування інформаційної 
системи шляхом незаконного доступу до інформаційної системи, здолання системи захисту, 
обмеження доступу законних користувачів з можливістю подальшого несанкціонованого збору, 
копіювання, перехоплення, блокування або видалення інформації. 

Першим рівнем інформаційно-технічної війни ми вважаємо інформаційно-технічну атаку 
(кібератаку). Із визначень кібератаки на кшталт «кібератака − це цілеспрямовані дії, які реалізуються 
в кіберпросторі (або за допомогою його технічних можливостей), що призводять (можуть призвести) 
до досягнення несанкціонованих цілей»2 або легального, наданого у ЗУ «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України»3: «кібератака − спрямовані (навмисні) дії в кіберпросторі, які 
здійснюються за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-
комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби 
і обладнання) та спрямовані на досягнення однієї або сукупності таких цілей: порушення 
конфіденційності, цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів, що обробляються 
(передаються, зберігаються) в комунікаційних та / або технологічних системах, отримання 
несанкціонованого доступу до таких ресурсів; порушення безпеки, сталого, надійного та штатного 
режиму функціонування комунікаційних та / або технологічних систем; використання комунікаційної 
системи, її ресурсів та засобів електронних комунікацій для здійснення кібератак на інші об’єкти 
кіберзахисту» (п. 4 ст.1) складно зрозуміти чим, кібератака відрізняється від інформаційних операцій, 
інформаційних кампаній. Між тим, ця різниця, на наш погляд, існує – саме тому ми говоримо про 
рівні інформаційно-технічної війни. Кібератака локальна, обмежена у часі, це одноразовий 
інформаційний вплив на інформаційну систему. М. Ю. Яцишин зазначає: «кібератаки … за своїм 
характером не є значними, масштабними та систематичними, не можуть визнаватись кібервійною»4. 
Ми підтримуємо цю тезу: інформаційно-технічна атака може визнаватися першим рівнем 
інформаційно-технічної війни у разі, якщо таких одиничних атак було декілька, вони завдали істотної 
шкоди або ж окрема інформаційна атака перейшла на вищий рівень – рівень інформаційної операції і 
таким чином вона передувала розгортанню більш серйозних дій на інформаційному полі битви. 

Інформаційно-технічна атака має певні стадії: розвідка об’єкта – розпізнавання і пошук даних 
про об’єкт атаки і про ресурси (інформаційну зброю), яка дозволяє її вчинити; сканування – перевірка 
правильності отриманої у результаті розвідки інформації, спостереження за об’єктом атаки, 
створення інструментів для проведення атаки; отримання доступу – контроль над атакованим 
об’єктом, втрата такою системою цілісності, конфіденційності наприклад, шляхом отримання 
повноважень системного адміністратора і знищення слідів незаконного втручання. 

Сьогодні розповсюджені такі види інформаційно-технічних атак: DoS (відмова 
в обслуговуванні); DDoS (розподілена відмова в обслуговуванні); DRDoS (відмова 
в обслуговуванні із розподіленим відображенням); зустрічається також SYN-флуд атака, однак, 
вона визнається «морально застарілою»5, оскільки уже існують ефективні способи її здолання; 

 
1 Кіслов, В. (2013). Інформаційні війни. Київ: Київський національний торгово-економічний університет, 57.  
2 Дубов, Д. Ожеван, М. (2011). Проблеми чинної вітчизняної нормативно-правової бази у сфері боротьби 

із кіберзлочинністю: основні напрями реформування. Аналітична записка: Національний інститут 

стратегічних досліджень <http://www.niss.gov.ua/articles/454/> (2021, липень, 09). 
3 Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України ст.1, 2017 (Верховна рада України). Голос 

України, 208.  
4 Яцишин, М. (2018). Використання сили у кіберпросторі в рамках міжнароднго права. Інформація і право, 4, 

22-32. 
5 Прокопчук, А., Баранов, А. (2013). Сетевая атака SYN-флуд. Institutional Repository NTU Dnipro Polytechnic 

<http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1881/SYN-FLOOD.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 

(2021, липень, 14). 
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вилкова (подвійна) бомба. Ці атаки не приводять зловмисника до отримання доступу до інформації 
у системі і не викликають втрати чи крадіжки даних. Вони блокують роботу мереж і сервісів, що 
веде до значних витрат. 

Інформаційно-технічна війна проводиться за допомогою двох основних методів. Першим є 

метод соціально-технічної інженерії, який одночасно спрямований і на технічні засоби, і на людину, 

якій ці технічні засоби належать (наприклад, фішинг залежить не лише від хакерських можливостей, 

але й від уміння змусити жертву довіряти зловмиснику). До форм соціально-технічної інженерії 

відносяться: а) фішингові листи; у загальному, фішинг − спроба виманити особисту інформацію 

в користувача Інтернету. Зазвичай для фішингу застосовуються електронні листи, оголошення та 

фіктивні сайти, за дизайном дуже подібні до тих, які часто відвідує користувач1. Листи приходять від 

підприємств, установ, організацій чи окремих осіб, яким жертва довіряє (наприклад, банк, відомі 

фірми на кшталт DHL, платформи електронної комерції як-от Amazon) із пропозицією перейти 

за вказаним у листі посиланням, відкрити доданий до листа файл або відповісти на повідомлення. У 

липні 2021 року було повідомлено про отримання користувачами листів із посиланням на фальшивий 

веб-сайт Президента України, з якого завантажувався вірус2. Відзначимо, що кібервоїн докладає 

максимум зусиль для правдоподібності: у полі «Кому» жертва може бачити тисячі інших електронних 

адрес, таким чином, вважаючи, що лист надіслано від організації, із якою вона працює і якій довіряє; 

використовуються візуальні елементи організації (шрифт, логотип etc.). Однак, дедалі частіше 

зусилля кібервоїнів спрямовані на те, щоб звести до мінімуму «соціальний» аспект – залежність від 

довіри користувача. Для досягнення цієї цілі «фішери» використовують: підроблення адресної 

стрічки URL; атаки за типом «фармінг», метою якого є переправлення жертви із легального веб-сайту 

на шахрайський прихованим способом; шпигунський фішинг – шпигунське програмне забезпечення, 

яке виступає у ролі кейлогера, що записує натискання клавіш на клавіатурі і передає своєму 

розробнику логін/пароль та іншу необхідну інформацію, коли виявляє, що користувач відвідує сайт 

(банку, магазину etc.), якому довіряє. На відміну від «класичного» фішингу, який може бути швидко 

виявлений і припинений правоохоронними органами, шпигунський може працювати місяцями, доки 

жертва не почне розуміти, що безпека її технічних засобів і особистих даних під загрозою. Мета 

фішингових атак різна: крадіжка особистої інформації, встановлення шкідливого програмного 

забезпечення, контроль за персональним комп’ютером і т.п.; б) спам-листи – атака, із якою 

стикаються мільйони людей − невідомі адресату користувачі розсилають небажані листи на різні 

теми. ЗУ «Про електронні комунікації»3, який набуде чинності 1 січня 2022 року визначає спам 

у п. 118 ст. 2 як «електронні, текстові та / або мультимедійні повідомлення, що без попередньої згоди 

(замовлення) користувачів неодноразово (більше п’яти повідомлень одному абоненту) надсилаються 

на їхні адреси електронної пошти або кінцеве (термінальне) обладнання, крім повідомлень 

постачальника електронних комунікаційних послуг щодо надання ним електронних комунікаційних 

послуг або повідомлень від органів державної влади чи органів місцевого самоврядування з питань, 

що належать до їх повноважень». Позитивною новелою цього закону стало й те, що ст. 120 «Захист 

кінцевих користувачів від спаму» «забороняється умисне масове розсилання електронних, текстових 

та/або мультимедійних повідомлень без згоди (замовлення) кінцевих користувачів (спаму)». 

Попри наявність легального визначення зміст поняття «спам», з урахуванням його 

багатогранності, легше зрозуміти, визначивши основні характеристики: 1) надсилається 

в електронному вигляді, однак, не обов’язково обмежується електронною скринькою, а, наприклад, 

може надсилатися за допомогою SMS або месенджерів; 2) особа відправника зазвичай прихована 

за заголовком листа або вигадана – спамери рідко використовують власні облікові записи, таким 

чином атаки складніше відфільтровувати і викрити невідомого відправника; 3) електронна адреса або 

номер мобільного телефону використовується без згоди власника; разом з тим 4) відправник не має 

діючої адреси або іншого контакту, на який користувач може надіслати повідомлення із вимогою 

 
1 Литвинова, С. Г., Букач, А. В. (2018). Обачність. Пильність. Захист. Ввічливість. Сміливість: посібник 

із цифрового громадянства та безпеки. Міністерство освіти і науки України <https://nus.org.ua/wp-content/ 

uploads/2018/08/PRESS.pdf> (2021, липень, 18). 
2 Клуб читателей "ГОРДОН" (2021). Маскировался под сайт президента. Госспецсвязи заблокировала 

фишинговый сайт <https://gordonua.com/news/politics/maskirovalsya-pod-sayt-prezidenta-gosspecsvyazi-

zablokirovala-fishingovyy-sayt-1562719.html> (2021, липень, 20). 
3 Закон про електронні комунікації ст.2, 2020 (Верховна рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20> (2021, липень, 27).  
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припинення розсилання спаму; 5) може містити незаконні (шахрайство, порнографія) елементи або 

бути спрямованим на встановлення шкідливого програмного забезпечення; 6) розсилається масово, 

інколи декілька разів (повторно). Метою спам-повідомлення може бути завантаження вкладення 

користувачем-адресатом чи перехід за посиланням, яке містить шкідливе програмне забезпечення; 

агресивний маркетинг; шахрайство; продаж особистої інформації. 

Характеризуючи соціально-технічну інженерію як метод інформаційно-технічної війни слід 

відзначити, що професіоналізм кібервоїнів повсякчас зростає, більше того, часто мова йде і про 

повноцінні злочини, вчинені у кіберпросторі, які складають цілі кримінальні ланцюги – кіберзлочинці 

об’єднані глобальними мережами діють на міжнародному рівні, їх робота чітка і високоорганізована. 

Дії кібервоїнів часто бувають структуровані – фішинг і спам «воюють» разом як піхота й артилерія: 

роль спамера полягає у зборі електронних адрес для створення списку потенційних жертв і 

розсилання їм спам-листів із закликом відвідати ту чи іншу компанію / організацію / магазин etc.; 

фішер займається пошуком «вразливих» серверів. 

Другий метод − встановлення шкідливого програмного забезпечення. Метою встановлення 

шкідливого програмного забезпечення може бути: відслідковування і пересилання даних облікового 

запису (імена користувачів, паролі); зміна, шифрування чи знищення даних; інтеграція у мережу ботів 

і їх незаконне використання для DDoS-атак; несанкціоноване віддалене керування ІТ-системою. 

Попри те, що функціональні можливості шкідливого програмного забезпечення відрізняються, 

воно в усіх випадках використовує інформаційно-технічну систему для цілей, на які законний 

користувач не давав згоди. До видів шкідливого програмного забезпечення, відноситься: 1. Шпигунське 

програмне забезпечення – повністю невидимі комп’ютерні програми, які встановлюються з метою 

передачі інформації про користувача третім особам без його згоди. Зазвичай воно використовується для 

«агресивного» Інтернет-маркетингу – аби дізнатися про звички споживача, його переваги з метою 

оптимізації цільової реклами, рідше – з метою заволодіння особистими даними для їх незаконного 

використання. Наявність у ІТ-системі шпигунського програмного забезпечення знижує продуктивність 

і якість роботи комп’ютера. Прикладом такого програмного забезпечення є «CoolWebSearch». 

2. Програми-вимагачі блокують системи і вимагають викуп за розблокування. Існують різні види 

програм-вимагачів: а) програма-шантажист – вона не блокує сам жорсткий диск, а блокує доступ 

до нього; б) програми-вимагачі, які блокують дані, цей вид має великий потенціал нанесення збитків 

зацікавленим особам, оскільки це шифрування складно здолати, крім того, сплата грошової суми, яка 

вимагається часто не призводить до розблокування зараженої системи; в) програми-очисники найбільш 

небезпечні з усіх «вимагачів», адже, у них відсутня функція розблокування і відновлення даних, апріорі, 

недоступне у системі навіть після сплати грошової суми; дані стають неприданими для використання і 

знищуються остаточно. Одним із найбільш шкідливих серед програм-вимагачів є програма-вимагач 

«GandCrab». 3. Програми для крадіжки інформації, такими, наприклад, є AZORult – програма для 

крадіжки інформації, яка використовує різні цифрові ідентифікатори; njRAT – інструмент віддаленого 

доступу, який записує натискання клавіш (кейлогінг) і надає третім особам доступ до мікрофону і 

камери. 4. Шкідливе програмне забезпечення, яке використовується для цілеспрямованих атак 

на критично важливу інфраструктуру, органи влади і компанії-гіганти, наприклад, Emotet. 5. Рекламне – 

призначене для того, аби на екрані користувача з’являлося якомога більше реклами. Лише на перший 

погляд може здатися, що ця реклама потрібна суто для того, аби привернути увагу (а частіше − 

подратувати користувача) – часто перехід за рекламним посиланням може привести до веб-сайту, що 

містить шкідливе програмне забезпечення. 

Зусилля кібервоїна спрямовані на системне вторгнення, яке може призвести до знищення 

інформації, незаконного отримання інформації, несанкціонованої зміни даних можуть 

супроводжуватися фінансовою вигодою. 

Теорія кібертероризму виникла на основі теорії тероризму, загальними рисами тероризму і 

кібертероризму є використання насильства для досягнення поставлених цілей: політичних, 

релігійних, економічних чи ідеологічних, бажання суспільного резонансу, залучення ЗМІ із метою 

залякати, викликати тривогу, невпевненість. 

«Кіберпростір» не знайшов остаточного концептуального утвердження у наукових працях, але 

у п. 11 ст. 1 ЗУ «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»1 міститься його легальне 

 
1 Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України ст.1, 2017 (Верховна Рада України). Голос 

України, 208. 
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визначення: кіберпростір визначається як «середовище (віртуальний простір), яке надає можливості 

для здійснення комунікацій та / або реалізації суспільних відносин, утворене в результаті 

функціонування сумісних (з’єднаних) комунікаційних систем та забезпечення електронних 

комунікацій з використанням мережі Інтернет та / або інших глобальних мереж передачі даних». 

Поява кіберпростору призвела до того, що у 1980 р. у США було запроваджено термін 

«кібертероризм». Пізніше, у західній доктрині почали розвиватися теорії, які виокремлювали 

специфічні ознаки кібертероризму: «це явище відноситься до незаконних атак і погроз таких атак 

на комп’ютери, мережі, інформацію, що у ньому зберігається з метою залякування, примушування 

уряду чи населення для досягнення політичних чи соціальних цілей. Окрім цього, аби бути 

тероризмом, атака повинна приводити до насильства проти людей, власності чи, принаймні завдавати 

істотної шкоди, викликати страх... серйозні атаки на критично важливу інфраструктуру можуть бути 

актом кібертероризму залежно від їх впливу»1. Проблема розуміння «кібертероризму» пов’язана, 

у тому числі, із суперечками про те, чи є це явище «самодостатнім», чи це просто частина 

інформаційної війни, а спеціальні дослідження нараховують 28 різних визначень2. Однак, на наш 

погляд, складність розуміння кібертероризму як окремого явища полягає не лише у тому, що межі 

між цим та поняттями інформаційних війн, комп’ютерних злочинів часто стерті, а й у тому – 

наскільки явище кібертероризму взагалі реальне? 

З урахуванням неоднозначних, але все ж розроблених концепцій кібертероризм й інформаційні, 

зокрема інформаційно-технічні війни не можуть визнаватися тотожними поняттями, хоча у них є 

певні спільні риси. Вказуючи на спільні ознаки двох складних у теоретизації явищ – інформаційно-

технічної війни і кібертероризму, по-перше, слід зазначити, що вони відносяться до загроз 

у кіберпросторі. Сфера і ділового, і особистого життя у цифрову епоху перемістилася в Інтернет, а 

інформаційні війни і кібертероризм ставлять під загрозу його надійність – ці загрози знижують рівень 

довіри до Інтернету, збільшують потребу у витратах на забезпечення безпеки користування 

Всесвітньою мережею і технічних засобів, які забезпечують доступ до неї. До інших спільних ознак 

можна віднести: анонімність; низький рівень виявлення; невеликі ресурсні вкладення (людські, 

матеріальні і т.д.); можливість досягнення цілей із будь-якого місця, де є Інтернет-покриття; 

використанні інформаційних технологій; завжди умисні дії − й інформаційна війна, і кібертероризм є 

спланованими, оскільки, як мінімум, вимагається розробка програмного забезпечення для проведення 

атаки; спільний збройний арсенал. 

Однак, інформаційно-технічна війна і кібертероризм мають відмінні ознаки, які можна 

розділити за низкою критеріїв: 1. Різний характер: 1) кількість та інтенсивність кібератак швидко 

зростає, однак, вона 2) може пройти не поміченою потерпілою стороною, а відтак потерпіла сторона 

3) не повідомляє про вчинену кібератаку, особливо, якщо вона не завдала фінансових збитків, (у разі 

вчинення атаки стосовно певної компанії таке неповідомлення пов’язане ще й зі страхом втрати 

репутації), разом з тим цей вид інформаційних війн залишається великою загрозою для підприємств. 

На противагу цьому, кібертерорист має політичну, релігійну чи ідеологічну мотивацію, він 

використовує знання комп’ютерних систем для привернення уваги. 

2. Різні суб’єкти: кібервоїн (хакер) прагне задовольнити своє еґо: отримати визнання в очах 

своїх колег, задовольнити цікавість; для нього участь в інформаційно-технічній війні може виступати 

і як перевірка власного інтелекту, і як виклик державам або окремим організаціям, установам, 

підприємствам або окремим особам шляхом крадіжки інформації, потенційно із метою її подальшого 

продажу третім особам; або ж, навпаки, виконати конкретне замовлення окремих компаній, 

переслідуючи мету грошового прибутку, чи навіть іноземних держав, для досягнення ними 

конкурентної переваги (наприклад, економічної) тощо; метою кібертерориста є шантаж, експлуатація, 

помста, знищення, він завжди політично, релігійно чи ідеологічно умотивований. За портретом 

кібервоїн – розумний підліток або особа молодого віку, яка годинами проводить перед монітором, 

шукаючи нові можливості для кібератак або повноцінних інформаційних війн. Кібертерористів же 

можна розділити на три види: представники традиційних терористичних груп; «хакери», які 

виконують замовлення кібертерористів; терористичні держави які стали і «кібертерористичними 

 
1 Denning, D. E. (2001). Is Cyber Terror Next. Social Science Research Council 

<http://essays.ssrc.org/sept11/essays/denning.htm> (2021, липень, 16). 
2 Дубов, Д. (2014). Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва. Національний інститут 

стратегічних досліджень <http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Dubov_mon-89e8e.pdf >  

(2021, липень, 27). 
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державами». Можна сказати, що кібертероризм – явище більш жорстоке. Хоча кібервоїни раз за разом 

демонструють зламування комп’ютерних мереж, викликаючи функціональний параліч системи і 

фінансові втрати, ця схильність до нанесення істотної шкоди не є доказом того, що вони готові 

наражати на небезпеку, переслідуючи політичні, релігійні чи ідеологічні мотиви. 

3. Різні об’єкти: для кібертероризму важливими є не лише певна інформаційна інфраструктура, 

але й таке втручання, що дозволить викликати невизначеність у суспільстві, страх, паніку. Для 

справжнього кібертерориста – інформаційна система – це лише посередник, а не безпосередній об’єкт 

як у випадку інформаційно-технічної війни. Помилковим вважаємо і зведення кібертероризму 

до фізичного знищення інформаційного обладнання, програмного забезпечення чи інших носіїв 

інформації. 

4. Різні цілі: метою інформаційно-технічної війни є нанесення шкоди інформаційно-технічній 

системі, метою кібертероризму – нанесення шкоди суспільству. 

Нами уже зазначалося, що кібертероризм – це розвиток терористичних можливостей, які 

забезпечуються новими технологіями, реалізуються у кіберпросторі, це своєрідна «терористична 

декаль» у віртуальне середовище. Сама концепція тероризму є дуже складною: «ще у 80-х роках XIX ст. 

А. Шмідт склав список із 109 визначень тероризму з метою узагальнити цей матеріал і вивести 

загальноприйняте визначення тероризму. Зусилля вченого виявилися марними, тому що після нього ще 

багато дослідників намагалися зробити те саме, але безуспішно, нові визначення призводили до ще 

більшої плутанини… Тероризм – це соціальне явище, яке виникає і загострюється на ґрунті соціальної, 

правової, політичної та економічної нестабільності в державі з метою досягнення певних змін 

(виконання поставлених вимог) на користь злочинців, шляхом застосування чи погрози застосування 

насильства, яке проявляється у застосуванні зброї, вчиненні вибухів, підпалів, та інших загально 

небезпечних дій певною особою чи організованою групою осіб»1. Із цього визначення можна 

констатувати, що тероризм – це 1) акт насильства; 2) має психологічний ефект; 3) призводить 

до результату у фізичному вимірі, адже, у кіберпросторі неможливі «фізичні результати», це пов’язано 

із власне природою кіберпростору. Сьогодні не складно говорити про інформаційно-технічну атаку, яка 

наносить істотну шкоду і впливає на критично важливу інфраструктуру, однак, як і на початку 2000-х 

можна висувати лише теорію кібертероризму, оскільки, досі немає реального прикладу терористичних 

дій у кіберопросторі, який би підтвердив гіпотезу його існування: атака на сайт Військово-Морських 

сил України2, кібертака на майже триста компаній США, вартість шкоди якої оцінили приблизно у 70 

млн. доларів3 і навіть події весни 2017 року, коли Європа опинилася «у полоні» вірусу Petya-A і вірусом 

в Україні було заражено комп’ютерні системи «Укренерго», «Київенерго», «Епіцентр», «Київстар», 

Vodafone, Lifecell, канал ATR, аеропорт «Бориспіль», мережа автозаправних станцій WOG, 

«Укргазвидобування» − це прояви інформаційно-технічної війни, хоч із великими збитками. 

Інформаційно-технічна війна – поки що єдиний вид конфлікту у кіберпросторі. 

Терористи використовують різні методи й інформаційно-психологічної війни. Складно 

не підтримати тезу К. Хармон, висловлену у книзі «Тероризм сьогодні»: «Пропаганда – справжній 

стандарт терористичної групи»4. Зараз, замість листівок і газет, терористи використовують Інтернет. 

Більшість терористів «переселилися» у так званий DarkNet, надійне шифрування якого дозволяє 

розповсюджувати терористичну пропаганду, вербувати, наймати нових учасників, однак, і цю 

діяльність не можна визнати «кібертероризмом», так само, як не можна вважати «кібернаркоманією» 

факт купівлі, або продажу наркотиків у тому ж DarkNet. 

Нечіткі межі між інформаційними війнами і кібертероризмом часто призводять 

до використання надто емоційних термінів у ЗМІ, так, анотація журналістської статті із заголовком: 

«Найгучніші хакерські атаки, які сколихнули всю Україну: вражаючі деталі» обіцяє нам дізнатися 

цікаву інформацію про «електронний шпіонаж, шахрайство, шантаж та навіть кібертероризм…». 

У тексті справді йшла мова про відключення електроенергії через встановлення вірусу BlackEnergy, 

масові атаки із Росії і уже загаданий нами вірус Petya A, однак, самі журналісти пишуть про те, 

 
1 Біленчук, П. Д., Кофанов, А. В., Кобилянський, О. Л. (2009). Міжнародний тероризм: консолідований аналіз 

забезпечення безпеки. Київ: ННІПСК КНУВС, 13-14.  
2 Украинская правда (2021). Сайт ВМС Украины «лег» из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны 

выстоял <https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/9/7300072/> (2021, липень, 19). 
3 МинфинМедиа (2021). Масштабная хакерская атака 4 июля может стоить сотням компаний в мире 

$70 миллионов <https://minfin.com.ua/2021/07/05/67459817/> (2021, липень, 09). 
4 Harmon, C. (2000). Terrorism Today. London: Frank Cass Publishers, 55. 
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що «фахівці назвали це втручання в роботу комп’ютерних мереж чи не найбільшою кібератакою 

за останні роки»1. Жоден із названих прикладів не є кібертероризмом, між тим, вішати 

на кібертероризм ярлик аморфної, повністю безпредметної категорії теж ми вважаємо помилковим. 

Це явище було, і залишається цілком реальною загрозою, яка, на щастя, досі не реалізувалася, однак, 

відсутність її реального втілення, не повинна відкидати теоретичне існування. 

Справедливим буде відмітити те, що і спеціальні дослідження грішать різного роду 

пейоративами як от «цей різновид злочинної терористичної діяльності поширився і почав 

загрожувати загальносвітовому розвитку людства», «спрямований на підрив атмосфери спокою», 

разом з тим, науковці переважно або уникають наведення конкретних прикладів «загрози 

загальносвітовому розвитку людства», або викладають концепції інформаційних війн (у тому числі, 

інформаційно-психологічної, пишучи про вербування і т.д.), або взагалі переходять до описування 

«вибухів у метро», відходячи від дефініції «кібертероризм – тероризм, що вчинюється 

у кіберпросторі», яку використовує і вітчизняне законодавство: терористична діяльність, що 

здійснюється у кіберпросторі або з його використанням (ст. 1 ЗУ «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України») хоча вона, на наш погляд, не несе смислового навантаження і навіть, якщо 

людство зіткнеться із реальним кібертероризмом у майбутньому, робочим політико-правовим 

механізмом цей конструкт можна назвати із великою долею скептицизму, оскільки наведене поняття 

містить у собі замкнене коло: «кібертероризм – терористична діяльність», це ще одна громіздка 

конструкція, що навряд чи знайде своє практичне втілення. 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. По-перше, відсутність чітких 

меж між поняттями «інформаційних війн» та «кібертероризму» створює серйозні перешкоди 

на шляху остаточної теоретизації. Наука цифрової епохи тільки стоїть на порозі належного 

осмислення і відходу від фрагментарності розуміння ключових понять інформаційного протиборства. 

По-друге, з метою більш чіткого розуміння концепції інформаційно-технічної війни, нами було 

констатовано можливість її стадійного виміру – першою стадією (рівнем) інформаційно-технічної 

війни ми вважаємо кібератаку, яка буває різних видів. По-третє, під час ведення інформаційно-

технічної війни використовується два основних методи – метод соціально-технічної інженерії та 

метод встановлення шкідливого програмного забезпечення. По-четверте, кібертероризм, на наш 

погляд, частина політичної міфології, концепції якої розвинені у науці, однак, не знайшли свого 

відображення у реальності (автори щиро сподіваються, що реалізація тривожних наукових пророцтв 

так і не відбудеться), а єдиним кіберпросторовим конфліктом є інформаційно-технічна війна. 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄДНАННЯ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 

(ОСББ) ЯК СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

The legal regulation of housing relations has undergone significant changes since the proclamation 
of Ukraine’s independence, despite the invariability of the Housing Code of the Ukrainian SSR in 
1983, which is based on outdated approaches to the Soviet era. Among them are the privatization 
of the state housing stock and the transition to addressing the issues of maintenance of apartment 
buildings and adjacent territories on a private legal basis. However, despite the adoption of the 
Law of Ukraine "On Associations of Apartment Building Co-Owners" in 2001, the creation and 
operation of associations of apartment building co-owners became widespread only in 2015, 
when a choice was made between self-management of an apartment building by its co-owners or 
a local government. Management company on the basis of the Law of Ukraine "On the 
peculiarities of the ownership of an apartment building", there are currently a large number of 
shortcomings, gaps and contradictions of current legislation, which raise problematic issues in 
resolving issues not only features of the legal status of apartment owners. legal relations (external 
relations), but also issues related to its legal personality and the solution of issues of a purely 
internal nature (internal relations), which relate to the functioning of its bodies. The lack of clear 
legal regulation, lack or inefficiency of the mechanism for resolving a number of problematic issues 
usually results in a refusal to satisfy claims when interested persons apply to the court, as the 
latter is only a law enforcement body that has no authority to create law. 
Thus, the author in the article not only solves the scientific and theoretical nature of the legal 
status of the association of co-owners of apartment buildings (condominiums) as a subject of civil 
law, but also solves a number of practical issues, in particular, identifies features of judicial 
practice and the functioning of condominiums and disputes of property and non-property nature 
between condominiums and other independent participants in civil relations. 
Keywords: association of apartment building co-owners, general meeting, legal personality, 
subject of civil law, legal entity, non-profit organization. 

Постановка проблеми. Правове регулювання житлових відносин з часів проголошення 

незалежності України зазнало істотних змін попри незмінність Житлового кодексу Української РСР 

1983 року, який ґрунтується на застарілих підходах радянської епохи. Серед них приватизація 

державного житлового фонду та перехід до вирішення питань утримання багатоквартирних будинків 

та прибудинкових територій на приватно-правових засадах. Та попри прийняття Закону України «Про 
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об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 2001 року, створення та функціонування 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків набуло масового характеру лише в 2015 році, 

коли був поставлений вибір між самостійним управлінням багатоквартирним будинком його 

співвласниками чи призначеною органом місцевого самоврядування управляючою компанією 

на підставі Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», наразі існує достатньо велика кількість недоліків, прогалин та протиріч чинного 

законодавства, які породжують проблемні питання у вирішенні питань не лише особливостей 

правового положення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в конкретних 

правовідносинах (зовнішні відносини), але й питання, які стосуються його правосуб’єктності та 

питань суто внутрішнього характеру (внутрішні відносини), які стосуються функціонування його 

органів. Відсутність чіткого правового регулювання, відсутність чи низька ефективність механізму 

вирішення низки проблемних питань має наслідком, як правило, відмову у задоволенні позовних 

вимог при зверненні зацікавлених осіб до суду, адже останній є лише правозастосовним органом, 

який не має повноважень творити право. 

Загалом, існує потреба у вирішенні питань як науково-теоретичного характеру щодо правового 

положення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) як суб’єкта цивільного 

права, так і практичного, зокрема, визначення особливостей судової практики вирішення спорів щодо 

створення та функціонування ОСББ, спорів майнового та немайнового характеру між ОСББ та 

іншими самостійними учасниками цивільних відносин. 

Аналіз останніх досліджень з тематики. Останнім часом з’явилася низка наукових 

досліджень, присвячених відносинам в житловій сфері, проте, більшість з них орієнтована 

на вирішення питань захисту житлових прав у певному сегменті житлових відносин або ж, захисту 

окремої категорії суб’єктів житлового права. Серед них: М. К. Галянтич «Приватноправові засади 

реалізації житлових прав громадян в Україні» (2008), А. А. Фігель «Цивільно-правовий захист 

житлових прав фізичних осіб» (2012), О. В. Мовчан «Цивільно-правовий захист житлових прав дітей» 

(2015), О. В. Коваль «Захист права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» (2015). 

Окремі дослідження, присвячені саме правовій характеристиці об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (ОСББ) як суб’єкта цивільного права до останнього часу не були 

предметом глибоких монографічних досліджень. Однак, враховуючи, що згідно ч. 7 ст. 4 Закону 

України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку є неприбутковою організацією, вона може бути кваліфікована як 

непідприємницька юридична особа. Дослідженню непідприємницьких юридичних осіб як суб’єктів 

цивільного права присвятила своє дисертаційне дослідження Зозуляк Ольга Ігорівна: 

«Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний 

аспекти» (2017) та Кочин Володимир Володимирович «Цивільні відносини у непідприємницьких 

товариствах та установах: теоретико-правові засади адаптації законодавства України до acquis ЄС» 

(2021). Проте, хоч роботи зазначених науковців і торкаються непідприємницьких юридичних осіб, 

тим не менше, в них вирішуються загальні питання, а відтак, питання правового положення саме 

ОСББ як особливого суб’єкта цивільного права, учасника цивільних відносин не були предметом 

дослідження зазначених науковців, хоча і торкалися окремих його аспектів. 

Основний виклад. Юридична техніка складання нормативно-правових актів не є досконалою 

попри те, що здійснюються чималі зусилля в цьому напрямку. Застосування чіткого категоріального 

апарату та наукових правових дефініцій є запорукою мінімізації колізій нормативних актів, що 

регулюють різні види відносин, які, однак, мають спільні точки дотику. Застосування різних дефініцій 

чи їх змістовного наповнення, щонайменше, ускладнює правозастосування та не сприяє стабільності 

цивільних відносин. Не виключенням стала і сфера створення та діяльності ОСББ. 

Звернемося до загальних положень ЦК України1. Так, ст. 83 ЦК України визначає 

організаційно-правові форми юридичних осіб, які можуть створюватися у формі: товариства, 

установи та в інших формах, встановлених законом. Частина 2 зазначеної статті визначає, що 

товариством є організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі 

у цьому товаристві, яка може в залежності від мети бути підприємницьким чи непідприємницьким 

товариством. 

 
1 Цивільний кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (2021, червень, 21).  
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Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» в свою чергу 

містить визначення, за яким об’єднання (ОСББ) створюється як непідприємницьке товариство для 

здійснення функцій, визначених законом, та, водночас, що це об’єднання є неприбутковою 

організацією, що не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками (ст. 4). 

Невідомо з яких причин законодавець вдався до такого формулювання, адже відповідно 

до положень ст. 85 ЦК України визначено, що непідприємницькими товариствами є товариства, які  

не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Варто 

погодитися, що за такого загального підходу відсутня потреба альтернативного використання 

категорій «непідприємницьке товариство» та «неприбуткової організації», адже ст. 85 ЦК України 

вже містить достатньо чітке визначення, що непідприємницьке товариство не має на меті 

отримання прибутку. 

В. В. Кочин звернув увагу, що термін «непідприємницька організація» застосовано також 

у Законах України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

«Про державну підтримку сільського господарства», «Про телебачення та радіомовлення», «Про 

кооперацію» та ін.1 Він також звернув увагу, що в цивілістичній літературі, попри класифікацію 

товариств на підприємницькі та непідприємницькі триває використання термінів «некомерційні» та 

«комерційні»2. Ним обґрунтовується вірність саме законодавчого підходу тим, що «підприємництво» 

є ширшим поняттям ніж «комерція» (від лат. сommercium – торгівля), виключною сферою якої є 

торгівлі та торгового обороту. Цікавим також є звернення до досвіду зарубіжних країн, де 

використано категорію «неприбуткова організація» («non-for-profit organization») (США). 

В іншій праці В. В. Кочин зазначив, що невизначеності правового становища 

непідприємницьких товариств сприяло наявність різних підходів, застосованих в нормативно-

правових актах. Так, ст. 52 Господарського кодексу України використовує поняття «некомерційне 

господарювання», а Податковий кодекс України «неприбуткової організації»3. 

В. М. Кравчук визначає, що особливість правового статусу окремих видів непідприємницьких 

товариств встановлено спеціальними законами4. Такий підхід законодавця є виваженим враховуючи 

специфічність виконання завдань та реалізації мети створення таких товариств. Закономірно, що для 

вирішення завдання врегулювання відносин зі спільного управління багатоквартирним будинком 

було прийнято Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». 

В преамбулі до цього Закону визначено, що він визначає правові та організаційні засади створення, 

функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень 

багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання 

багатоквартирного будинку. Та, нажаль, попри внесення істотних змін та доповнень до зазначеного 

закону, існує низка проблемних питань, які потребують свого подальшого вирішення. 

Логічно, що зазначеним законом мають вирішуватися питання створення, функціонування та 

припинення діяльності ОСББ. Тим не менше, закон не визначає всіх процедурних питань створення 

такого об’єднання, що має наслідком чисельні позови до судів про визнання недійсною реєстрації 

таких об’єднань. Інша проблема полягає у визначенні підвідомчості таких спорів судам загальної 

юрисдикції чи спеціалізованим господарським чи адміністративним окружним судам. 

Так, Господарським судом Львівської області у справі № 914/2721/205 вирішувався спір 

за позовом про визнання недійсним рішення Установчих зборів ОСББ «Мазепа-21, 25» від 27.10.2016 

р.; визнання незаконним та скасування запису №14011020000001150 від 16.12.2016 про реєстрацію 

ОСББ «Мазепа-21, 25». Судом встановлено, що при проведенні 27.10.2016 р. Установчих зборів 

ОСББ, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Івана Мазепи, №21 і №25 Львівської області, мали 

місце процедурні порушення порядку скликання та проведення таких зборів, встановлених ст. 6 ЗУ 

«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» в редакції, чинній на час проведення 

 
1 Кочин, В. В. (2011). Визначення поняття «непідприємницька юридична особа приватного права». Приватне 

право і підприємництво. Збірник наукових праць, 10, 85-88. 
2 Заіка, Ю. О. (2008). Українське цивільне право: навчальний посібник. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців 

«Правова єдність», 64. 
3 Кочин, В.В. (2016). Теоретичні проблеми системи непідприємницьких товариств як юридичних осіб 

приватного права. Актуальні проблеми правознавства, 1, 119-122.  
4 Коссак, В. М. (ред.) (2004). Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Київ: Істина, 66.  
5 Рішення у справі № 914/2721/20, 2021 (Господарський суд Львівської області). Єдиний державний реєстр 

судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94416760> (2021, червень, 21). 
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установчих зборів ОСББ та його державної реєстрації. Зокрема, не дотримано порядок повідомлення 

кожного власника у письмовому вигляді під розписку чи шляхом поштового відправлення. Крім того, 

Протокол Установчих зборів не відповідає приписам Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 25.08.2015 № 203 «Про затвердження 

форми протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку» в частині зазначення загальної 

площі усього будинку та / або будинків, а також сумарної площі усіх власників житлових та 

нежитлових приміщень будинків. Але, враховуючи, що позивачами не доведено належними та 

допустимими доказами, що всі підписи власників у вказаних додатках результатів голосування є 

підробленими та не належать відповідним особам, а створення та державна реєстрація ОСББ 

«Мазепа-21, 25» відповідає інтересам більшості власників, процедурні порушення при проведенні 

установчих зборів не суттєво вплинули на результат волевиявлення більшості власників, суд 

відмовив у задоволенні позову. 

В іншій справі, Рішенням Господарського Суду Житомирської області від 16.01.2021 р. у справі 

№ 906/973/201 про визнання недійсним рішення установчих зборів та скасування державної реєстрації 

позовні вимоги було задоволено, відповідно визнано недійсним рішення установчих зборів ОСББ 

«Довженка-39» та скасовано його державну реєстрацію. Суд визнав істотним порушення процедури 

голосування на установчих зборах. Оскільки з 233 осіб до 77 було застосовано процедуру опитування, 

до протоколу загальних зборів мали бути додані листки письмового опитування. Однак, до матеріалів 

справи такі листки додано не було. 

Господарський суд Дніпропетровської області, відмовляючи в подібній справі в задоволенні 

вимог про визнання недійсним рішення загальних зборів співвласників об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, виходив з того, що підставами для визнання недійсними рішень 

загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути: 1) невідповідність 

рішень загальних зборів нормам законодавства; 2) порушення вимог закону та / або установчих 

документів під час скликання та проведення загальних зборів; 3) позбавлення учасника (акціонера, 

члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах2. На думку суду для визнання 

недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням 

прав та законних інтересів учасника товариства. Оскільки за результатами розгляду справи факт 

такого порушення не встановлено, господарський суд не має підстав для задоволення позову. Суд 

також виходив з того, що необхідна сукупність зазначених обставин, на чому наголошено в Постанові 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у № 911/1798/18 від 

02.05.2019 року та Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського 

суду у справі №910/21845/16 від 4 грудня 2018 року. 

Наразі судовою практикою вирішення таких справ було визначено правову позицію, згідно якої 

не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів 

юридичної особи, є підставами для визнання недійсними прийнятих ними рішень: 1) суд має оцінити 

наскільки порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення, а 

також встановлює факт порушення цим рішенням прав і законних інтересів учасника товариства 

(Постанова Верховного Суду України у справі № 902/1413/15 від 26.10.2016 року; Постанова 

Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 925/973/17 

від 24 жовтня 2018 року); 2) необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних 

інтересів учасника товариства, відповідно, якщо за результатами розгляду справи факт такого 

порушення не встановлений, господарський суд не має підстав для задоволення позову (Постанова 

Верховного Суду у справі № 927/699/17 від 21.03.2018 року; Постанова Верховного Суду у справі 

№ 916/375/17 від 20.03.2018 року; Постанова Верховного Суду у справі № 910/22291/16 

від 28.03.2018 року); 3) судом можуть бути визнані недійсними лише ті рішення загальних зборів, які 

порушують права учасника та/або його законні інтереси (Постанова Верховного Суду у справі 

№ 904/9431/15 від 27.03.2018 року; Постанова Верховного Суду у справі № 914/1968/16 

від 12.04.2018 року; Постанова Верховного Суду у справі № 920/888/17 від 17.04.2018 року). 

Ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 2015 року 

було доповнено положеннями щодо передачі документів колишніми балансоутримувачами будинку 

 
1 Рішення у справі № 906/973/20, 2021 (Господарський суд Житомирської області). Єдиний державний реєстр 

судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94415890> (2021, червень, 21). 
2 Рішення у справі № 904/1376/20, 2020 (Господарський суд Дніпропетровської області). Єдиний державний 

реєстр судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92990241> (2021, червень, 21). 
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новоствореному ОСББ. Це істотно захистило права та інтереси ОСББ, оскільки виготовлення таких 

документів коштує дорого. Так, згідно зазначеної статті колишній балансоутримувач 

багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком  

до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує 

передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації  

на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято 

в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж. У випадку відсутності 

документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного 

будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком  до створення 

об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний 

рахунок. Нажаль, відкритим залишилося питання практичної реалізації цього положення, адже 

негативні наслідки для порушника цього припису законом не передбачено, в т. ч. і у випадку 

відсутності у нього коштів на виготовлення таких документів. Існує прогалина щодо передання 

документації, печатки, ключів та ін. від попереднього голови ОСББ новообраному. Так, Рішенням 

Хортицького районного суду м. Запоріжжя (провадження № 2/337/57/2021)1 від 17 березня 2021 

року за позовом ОСББ «Воронезька 16» до ОСОБА_1 про зобов’язання вчинити певні дії, 

встановлено, що попередній Голова ОСББ не передав новообраному Голові Статут ОСББ, печатку 

ОСББ, всі договори (цивільно-правові та ін.), документи, ключі від підвалу та даху будинку ОСББ, 

речі та предмети, які стосуються діяльності та належать ОСББ, проектно-кошторисну документацію 

зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального 

опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо, акти державної комісії про приймання житлового 

будинку в експлуатацію, паспорти ліфтового господарства та ін. Судом відмовлено  в задоволенні 

позовних вимог через неможливість відповідачем здійснення передачі зазначених позивачем 

документів через відсутність таких документів у відповідача. 

Зважаючи на той факт, що такими діями попереднього Голови ОСББ порушуються права та 

інтереси ОСББ, відповідно, його учасників, відбувається перешкоджання здійсненню його діяльності 

та завдається матеріальна шкода, це питання мало б бути вирішене нормативно шляхом внесення 

відповідних доповнень до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку». 

В подібній справі Рішенням від 31.12.2009 року Києво-Святошинський районний суд Київської 

області у Справі № 2-157/10 задовольнив вимоги позивача про зобов’язання вчинити дії: передати 

у розпорядження ОСББ «Янтар» документи та печатку ОСББ «Янтар»2. 

У справі № 335/8234/203 за позовом про визнання особи членом ОСББ «Зелений двір 7-а» судом 

було винесене рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Судом визначено, що відповідач 

в судовому засіданні не оспорює членство позивача. Пропозиція відповідача позивачеві укласти 

договір на певних умовах, з якими не погоджується інша сторона, сама по собі не свідчить про 

застосування до позивача будь-якого виду дискримінації. Суд виходить з того, що дискримінація 

не може підпадати під вказану ситуацію у вигляді підписання договору на утримання будинку. 

В. В. Кочин у дисертаційній роботі визначив, що спеціальне законодавство практично 

не передбачає можливості захисту прав учасників непідприємницьких товариств4. Так, 

регламентовані окремі права на звернення до суду, зокрема, право на оскарження рішень загальних 

зборів (ч. 8 ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»). 

Водночас, загальні положення про можливість судового оскарження рішень загальних зборів 

учасником товариства (ч. 5 ст. 98 ЦК України) не застосовуються на практиці. Так, Постановою 

Верховного Суду України (судова палата у цивільних справах) від 19.10.2016 р. встановлено, 

 
1 Рішення у справі № 2/337/57/2021, 2021 (Хортицький районний суд м. Запоріжжя). Єдиний державний 

реєстр судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95826179> (2021, червень, 21).  
2 Рішення у справі № 2-157/10, 2009 (Києво-Святошинський районний суду Київської області). Єдиний 

державний реєстр судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/45619878> (2021, червень, 21).  
3 Рішення у справі № 335/8234/20, 2020 (Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя). Єдиний державний 

реєстр судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94053998> (2021, червень, 21).  
4 Кочин, В. В. (2021). Цивільні відносини у непідприємницьких товариствах та установах: теоретико-правові 

засади адаптації законодавства України до Acquis ЄС: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка  

Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 303-304.  
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що на відносини щодо оскарження дій чи бездіяльності зборів компетенція суду згідно вимог ст. 16 

ЦК України не поширюється, оскільки дані питання стосуються внутрішньо статутної діяльності цієї 

організації. З цього слідує, що внутрішньостатутна діяльність юридичної особи не охоплюється 

поняттям правовідношення, з чого слідує неюридичний характер такого спору. На переконання 

В. В. Кочина такі спори є юридичними, оскільки стосуються суб’єктивних прав та обов’язків, вони 

мають переходити до господарської юрисдикції. Така позиція підтверджена Рішенням Великої 

Палати Верховного Суду від 18.01.2018 р. у справі № 904/2796/17 (щодо визнання недійсним рішення 

установчих зборів ОСББ)1. Нажаль, існує й інша позиція, за якою спір в юридичній особі не є 

корпоративним, а тому не відноситься до господарської юрисдикції (Рішення Верховного Суду 

у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.01.2018 у справі № 925/1321/16 (щодо 

визнання недійними рішення ОСББ)2. 

Висновки. Наведені аргументи та матеріали судових справ свідчать, що попри врегулювання 

правового становища об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) як суб’єкта 

цивільного права в спеціальному законі, останній не є довершеним у вирішенні питань особливостей 

правового регулювання процедури створення такої юридичної особи, зокрема, допустимості істотних 

порушень процедури створення, що є підставою для судового скасування рішень установчих зборів 

та державної реєстрації такого суб’єкта; внутрішніх відносин, питання правового режиму майна 

ОСББ, особливо власного майна юридичної особи, яким остання може нести матеріальну 

відповідальність по зобов’язанням юридичної особи; особливостей ліквідації ОСББ як юридичної 

особи, що визначає напрямки подальшого наукового аналізу та внесення пропозицій з удосконалення 

чинного національного законодавства України, яке визначає правове становище ОСББ як суб’єкта 

цивільного права, а відповідно, як суб’єкта цивільних відносин. 
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PROCEEDINGS: MAIN RISKS AND WAYS 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА: 

ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

This scientific article raises the issue of risks of the introduction of information technology in the 
judiciary. It is emphasized that the risks of the introduction of electronic justice and ways to reduce 
them are the main task of the doctrine and government agencies dealing with the efficiency of 
justice. The main risks and possible ways to resolve them are analyzed. 
The benefits of implementing e-litigation are obvious, but we must not forget about the risks of 
introducing information technology in the legal proceedings: 1) the defeat of information and 
telecommunications systems (special attention is paid to cybersecurity problems in the field of 
public services, including justice); 2) it is possible that the simplification of access to remote 
justice will lead to an increase in court cases, to do caviling (in addition to legal mechanisms to 
combat the abuse of procedural rights, state policy should be aimed at forming legal awareness 
of the population, the formation of traditions of respect for the law and the court, other 
participants in the trial); 3) possible partial loss of the solemn form of proceedings, which is 
important not in itself, but as a way to preserve the high honor of the court decision, which 
directly affects the principle of binding court decision; 4) possible deformation of the judicial 
activity itself due to the impossibility to prevent judges ’ fatigue from remote court hearings, 
"replacement of judges", "flash justice", etc. 
Information technology should be aimed primarily at simplifying the work of judges, rather than 
simplifying court proceedings. Our goal is to transform courts into institutions that operate with 
the most up-to-date innovative technologies, in order to increase openness, efficiency and 
accessibility of the court, without losing compliance with the basic principles of justice, which are 
the key to fairness. 
Keywords: justice, civil process, electronic proceedings, information technology, risks. 

Постановка проблеми. Інформаційні технології можуть та мають служити вирішенню завдань 

цивільного судочинства, забезпечуючи високу ступінь доступності правосуддя. 

Швидкі та економні судові процедури – це одночасно і швидкий та ефективний захист прав, 

свобод і законних інтересів фізичних осіб, організацій, прав та інтересів держави, громад та 

підвищення ролі та авторитету судових органів. Одночасно це й оптимізація використання праці 

працівників суду, що має скоротити їх робочий час. Виглядає неприйнятним, коли працівники суду 

з вищою юридичною освітою, займаються рутинною, низькокваліфікованою працею, «зшивають» 

купи паперів, формуючи паперові справи, клеють марки на конверти тощо та ще й за мізерну 

заробітну плату (стосовно судів загальної юрисдикції). В цих умовах у них мало стимулів 

до удосконалення професійних навичок, інтелектуального росту та відданості справі. 

Доступний, ефективний та «безпаперовиий» суд – можливо це нова мрія про те, яким має бути 

судочинство. Але у всіх перевагах, що ми перелічували в інших публікаціях, можна знайти і зворотню 
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сторону – ризики та недоліки. Саме на вирішення шляхів їх подолання мають бути спрямовані наукові 

розробки, що стало метою цього дослідження. 

Питаннями втілення мрії сучасних вчених-процесуалістів – електронного судочинства 

за прикладом світових лідерів у цієї сфері займались: В. Бринцев , Н. Блажівська, П. Л. Коляденко, 

Н. В. Кушакова-Костицька, Р. Ханик-Посполітак, Ю. Навроцька, О. Угриновська, Р. Арсірій, 

Н. Ю. Голубєва, С. Mасон, Р. Сускінд та інші. 

Виклад основного матеріалу. Ризики запровадження електронного судочинства та шляхи їх 

зменшення – головне завдання доктрини та державних установ, що займаються питаннями 

ефективності судочинства. 

Бажання йти в ногу з науково-технічним прогресом, комп’ютеризувати і оцифрувати 

процесуальні та організаційні дії, обтяжує судочинство новими проблемами. 

Можливо скоро ми будемо досліджувати питання захисту права на справедливий судовий 

розгляд у світлі швидко мінливих технологій, які суттєво впливають на судову систему і дозволяють 

автоматизувати цивільний процес. 

Вбачаємо наступні ризики у впровадженні інформаційних технологій у судочинство. 

Перший і головний ризик – інформаційна безпека. Питання кібербезпеки є однією з серйозних 

проблем світу, особливої уваги проблеми кіберезпеки набувають в сфері державних послуг, в тому 

числі судочинства. Невипадково спеціаліст у кібербезпеці – одна з найзатребуваніших професій. У 

багатьох дослідженнях, що присвячені професіям, які будуть мати розвиток у майбутньому, 

лідирують два напрямки з точки зору технологій: штучний інтелект і кібербезпека, що абсолютно 

логічно, оскільки чим більше ми занурюємося у деталі, тим більше думаємо про кібербезпеку, захист 

різного роду важливої інформації, зокрема, захист даних. 

Кібербезпека це не лише технологічна проблема, а й юридична теж, оскільки виникають 

проблеми юридичних наслідків викрадення персональних даних, розголошення державних таємниць 

та іншої інформації, яка не підлягає розголошенню. 

Вторгнення у документообіг суду, архіви тощо сторонніх осіб, спотворення інформації 

впливають як на судочинство загалом, так і кожного учасника процесу. Ризикуємо величезною 

кількістю інформації від державної та комерційної таємниці до особистої, особливо чуттєвої для 

кожної людини. 

Ми самі повинні навчитися цифровій гігієні. Показовими у сфері кібербезпеки та поки 

неготовності України забезпечити збереження судової інформації є новини про розголошення 

інформації, які вже відбулись. Так, у серпні 2019 року з’явилась новина, що розмови у судах 

прослуховувалися через комп’ютери. Співробітники СБУ перевірили обладнання дата-центру 

ДП «ІСС» Державної судової адміністрації України та виявили шкідливе програмне забезпечення 

MinerGate. Програма була встановлена на FTP-сервері та працювала з 1 січня 2018 року. ДКІБ СБУ 

у ході перевірки комп’ютерного та серверного обладнання ДП «ІСС» виявив наступне: 1) шкідливе 

програмне забезпечення MinerGate, яке було інстальовано на FTP-сервері та починаючи з 1 січня 

2018 року, використовуючи потужності і електроенергію Державної судової адміністрації України, 

здійснювало видобуток електронних грошей (криптовалюти); 2) було незаконне використання 

серверного обладнання Державної судової адміністрації України для роботи низки приватних 

ресурсів; 3) виявлений інсталяційний файл шкідливого програмного забезпечення з функцією 

спеціального технічного засобу негласного отримання інформації. Зазначене ШПЗ / СТЗ було 

встановлено на низці ноутбуків ДП «ІСС», яке використовувались для налаштування серверів, 

персональних комп’ютерів Державної судової адміністрації України та судів м. Києва та тривалий час 

здійснювало приховані аудіозаписи розмов оточення1. 

З метою встановлення службових осіб ДП «Інформаційні судові системи», які причетні 

до скоєння злочину та з вини яких були допущені збитки, суд за клопотанням слідчого призначив 

комплексну судову інженерно-технічну експертизу інформаційно-телекомунікаційних та ЄСІТС 

систем. На вирішення експертів були поставлені такі питання: 1) Чи здійснювалось несанкціоноване 

втручання до серверного обладнання та облікових записів з робочого комп’ютеру співробітника 

ДП «Інформаційні судові системи» ДСА України з ІР-адресою 10.5.5.114 та облікового запису «bersa»? 

2) Чи здійснювався несанкціонований доступ / втручання до серверного обладнання ДП «Інформаційні 

 
1 Баранова, О. (2019). Розмови у судах прослуховувалися через комп’ютери: суд призначив експертизу. 

ЛІГА:ЗАКОН: інформаційно-правова система <https://jurliga.ligazakon.net/news/188231_rozmovi-u-sudakh-

proslukhovuvalisya-cherez-kompyuteri-sud-priznachiv-ekspertizu> (2021, липень, 15). 
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судові системи» ДСА України представниками юридичних осіб (компаній) Дочірнього підприємства 

«Е-Консалтинг», ТОВ «Кітсофт», ТОВ «Док Проф Софт», ТОВ «Транслінк Консалтинг», 

ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології», ТОВ «Інтелект-Сервіс» та інших? 3) Чи знаходиться 

на серверному обладнанні ДП «Інформаційні судові системи» ДСА України за ІР-адресою 

212.90.190.164 веб-сайти/Інтернет-ресурси aviaparts.kiev.ua, mcb.kiev.ua, chopper-bros.com, 

mail.aviaparts.kiev.ua, mitsubishi-motors.kiev.ua, ftp.aviaparts.kiev.ua, avpart.com.ua, mail.avpart.com.ua?1. 

З цієї ухвали суду (вірніше переліку приватних компаній, що наведені у питаннях до експерта) 

наочно видно, що судова інформація є комерційно привабливою, а тому завжди будуть особи, які 

будуть намагатися нею заволодіти. Особливо цинічно виглядає у цій справі й інший аспект – 

використання ресурсів судової влади для отримання прибутку у вигляді майнінгу. 

Навіть у розвинутих юрисдикціях трапляються випадки низької захищеності судових органів 

від зловживань. У суді Лондона розглядалась справа 28-річного англійця. Крім 8 випадків 

банківського шахрайства на загальну суму майже 2 млн. фунтів стерлінгів (прикидаючись 

службовцем всесвітньо відомих банків, він обманював фінансові служби великих компаній, 

з жертвами спілкувався як мінімум чотирма різними голосами) він звинувачувався у втечі з-під варти: 

підслідний покинув в’язницю, відправивши адміністрації закладу електронною поштою підроблений 

наказ про своє звільнення. Перебуваючи під слідством, Нейл Мур роздобув мобільний телефон, 

створив з його допомогою поштову скриньку, адреса якої була схожою з реальною поштою 

чиновника з судового департаменту. Потім арештант відправив до канцелярії Вандсворта 

електронного листа з повідомленням, що один з міських судів Лондона змінив запобіжний захід 

Н. Муру і його необхідно випустити. Лист було оформлено за всіма правилами британського 

правосуддя і підписаний ім’ям реального інспектора Королівських судів. Втеча була виявлена через 

три дні, коли на зустріч з підслідним прийшов його адвокат2. 

Цей приклад показує як просто, навіть наївно, відносяться деякі люди до використання 

інформаційних технологій. Одна справа, якщо це відбувається у приватній сфері, де ризики особа 

бере на себе та й негативні наслідки виникають, як правило, тільки у неї, а інша справа – витоки 

інформації із документообігу державних органів чи втручання в їх діяльність, що може потенційно 

торкнутись необмеженого кола осіб. 

По-друге, можливо, що спрощення доступу до дистанційного правосуддя (умовно кажучи, 

подання позову не встаючи «з дивану») приведе до збільшення судових справ, кляузництва. 

Тому мають дійсно застосовуватися механізми захисту від зловживання цивільними 

процесуальними правами. На суд покладено обов’язок запобігання зловживанню учасниками 

судового процесу їх правами та вжиття заходів для виконання ними їх обов’язків (ст. 12 ЦПК). Нова 

редакція ЦПК значно посилила механізми протидії зловживанням процесуальними правами. 

Як зазначається у літературі, зловживання цивільними процесуальними правами – це 

недобросовісні дії учасників судового процесу, спрямовані на реалізацію суб’єктивного права 

всупереч його призначенню, за допомогою яких один учасник цивільного процесу чи його 

представник навмисно або з недбальства заподіює шкоду іншим учасникам процесу чи їх 

представникам чи правосуддю загалом. У ЦПК не визначено поняття «зловживання процесуальними 

правами», а тільки вказується на недобросовісну поведінку як зловживання правами та перелічуються 

можливі різновиди такої недобросовісної поведінки, що може ускладнити застосування на практиці 

вищезазначених норм. Цей перелік не обмежується тільки випадками, зазначеними у ст. 44 ЦПК. 

Зловживанням процесуальними правами може бути визнана будь-яка поведінка, яка має ознаки 

недобросовісної, з можливістю застосувати передбачені законом санкції (див. п. 2 ч. 1 ст. 148 ЦПК). 

Принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами реалізується в декількох статтях 

ЦПК (ст. 12, ч. 6 ст. 40, ч. 4 ст. 135, ст. ст. 141, 148, 262), в яких передбачені конкретні заходи впливу 

на недобросовісного учасника процесу3. 

 
1 Ухвала по Справі № 757/36865/19-к від 18 липня 2019 (Печерський районний суд). Єдиний державний реєстр 

судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83282281?fbclid=IwAR2oCxyLAQDTzvF0bjLaDyDbemx3 

OuK0uaRsMnVzbGh1P6usxa5FQZlotXE> (2021, липень, 15). 
2 Закон і Бізнес (2015). На свободу в один клик! Интернет технологии угрожают пенитенциарной системы 

Великобритании <https://zib.com.ua/ru/115617-_internet_tehnologii_ugrozhayut_penitenciarnoy_sistemi_velik.html> 

(2021, липень, 15). 
3 Голубєва, Н. Ю. (ред.) (2021). Науково-практичний коментар. Цивільний процесуальний кодекс України. 

Київ: Юрінком Інтер, 107. 
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Пункт 2 ч. 2 ст. 44 ЦПК «подання декількох позовів до одного й того самого відповідача 

(відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або подання декількох позовів 

з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція 

автоматизованим розподілом справ між суддями» напряму відноситься до електронного судочинства 

та спрямований на запобігання маніпуляціями із автоматизованим розподілом справ. 

ЦПК передбачено низка заходів для реагування на зловживання процесуальними правами:  

по-перше, можливість суду залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання 

(за наявності умов застосування ст. 44 ЦПК); по-друге, накладення штрафу (п. 2 ч. 1 ст. 148 ЦПК 

передбачено накладання штрафу у випадку зловживання процесуальними правами, вчинення дій 

або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству); по-третє, суд може 

зобов’язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення 

можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу, якщо 

позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом  на позов (ст. 148 

ЦПК); по-четверте, покладання судових витрат незалежно від результатів вирішення спору (згідно 

ч. 9 ст. 141 ЦПК у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами, 

або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти  на таку сторону 

судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору); по -п’яте, суд 

може постановити окрему ухвалу щодо неналежного виконання професійних обов’язків адвокатом 

або прокурором (ч. 2 ст. 262 ЦПК)1. 

Нажаль із впровадженням інформаційних технологій збільшується кількість можливостей 

зловживання цивільними процесуальними правами. 

Наприклад, можна припустити, що при проведенні онлайн-слухань сторони будуть намагатися 

навмисно переривати зв’язок під виглядом технічних проблем. І хоч в ухвалах суду про задоволення 

клопотання сторін про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами 

приміщення суду з використанням власних технічних засобів (через мережу EasyCon) суд 

попереджає, що відповідно до ч. 5 ст. 212 ЦПК України ризики технічної неможливості участі 

в відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи, 

який подав відповідну заяву, але як спосіб затягування процесу навмисні переривання зв’язку можуть 

практикуватись, оскільки довести недобросовісність сторони, яка про таке заявляє практично 

неможливо, якщо не вдаватися до «розслідування» інциденту, вимагати довідок провайдера про 

відсутність переривання інтернет-зв’язку. 

Крім цих механізмів, політика держави має бути спрямована на формування правосвідомості 

населення, формування традицій поваги до закону та суду, інших учасників судового процесу. 

«Суб’єкт права повинен бути сумлінний завжди, на всіх етапах своєї участі в цивільних 

правовідносинах, тобто при встановленні прав і обов’язків, при їх здійсненні або виконанні, а також 

при захисті свого порушеного права, відновлення або компенсації ураженого інтересу2. 

По-третє, можлива часткова втрата урочистої форми судочинства. Вона важлива не сама по 

собі, як якась особлива шана судді чи традиційна обрядність судочинства. Її важливість у збереженні 

високої шани судового рішення, що напряму впливає на принцип обов’язковості судового рішення. 

Наприклад, критики запровадження сучасних інтернет-технології в судову систему Англії та 

Уельсу (присутність обвинуваченого віртуально на засіданні суду) ще у 2013 році зазначали, що 

подібними нововведеннями процедура розгляду справи втратить «колишню серйозність»3. 

Зараз дистанційна участь сторін у процесі, їх зовнішній вигляд і місце участі не регламентовані. 

Чи не призведе це до того, що в онлайн-засіданні сторона братиме участь, сидячи у ванній кімнаті?4. 

 
1 Голубєва, Н. Ю. (ред.) (2021). Науково-практичний коментар. Цивільний процесуальний кодекс України. 

Київ: Юрінком Інтер, 107. 
2 Дробышев, П. (2019). Цинизм в гражданском праве: юридическая добросовестность и безнравственные иски. 

Издательская группа Закон <https://zakon.ru/blog/2019/09/10/cinizm_v_grazhdanskom_prave_yuridicheskaya_ 

dobrosovestnost_i_beznravstvennye_iski> (2021, липень, 15). 
3 Судово-юридична газета (2013). В Англии рассматривают возможность внедрения виртуального суда 

<https://sud.ua/ru/news/abroad/57584-v-anglii-rassmatrivayut-vozmozhnost-vnedreniya-virtyalnogo-syda>  

(2021, липень, 15). 
4 Исмагилова, Г. (2020). Можно ли участвовать в судебном процессе из ванны и в неглиже (на заседании клуба 

имени Замятнина обсудили проблемы дистанционного правосудия)? Издательская группа Закон 

<https://zakon.ru/discussion/2020/12/23/mozhno_li_uchastvovat_v_sudebnom_processe_iz_vanny_i_v_neglizhe__ 

na_zasedanii_kluba_imeni_zamyatnina> (2021, липень, 15). 
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В період карантинних обмежень багато новин з’являється з різних куточків світу про різні 

курйозні ситуації, коли чиновники чи інші посадові особи опинялись з необережності в недопустимих 

ситуаціях (чого тільки вже не «бачив» Інтернет: від прийняття душу під час онлайн-зустрічей 

політиками до участі у засіданні Верховного Суду РФ жінки в одній білизні). 

Участь у судовому засіданні через власні технічні засоби зв’язку, звичайно, дуже позитивне 

явище, але щоб не отримати ситуації, коли учасник справи в шортах та домашніх тапочках 

з’являється на екрані у судовому засідання, маємо розробити правила такої участі, щоб не втрачати 

повагу до судочинства. 

Наприклад, наведемо досвід Китаю. Верховний народний суд КНР 18.02.2020 р. поширив 

повідомлення «Про посилення і стандартизацію судочинства в режимі онлайн на час запобігання 

епідемії короновірусу та боротьби з ним»1. 

«Судові засідання в режимі онлайн, такі як посередництво, обмін доказами і судовий розгляд, 

можуть ефективно задовольнити судові потреби людей під час запобігання епідеміям і боротьби 

з ними, а також забезпечити безперебійну і впорядковану роботу судових процесів», – зауважено 

у рішенні. Онлайн судове слухання має проводитися у формі онлайн-відео і не може відбуватись 

у письмовій або голосовій формі. При цьому вимагається дотримання етикету судового розгляду – 

він має бути урочистим, цивілізованим і впорядкованим»2. 

Цікаве є і інше положення цього документу, яке спрямоване на запобігання зловживанню 

процесуальними правами: якщо сторони погоджуються на онлайн-судове слухання, але не беруть 

участі вчасно або відключаються від судового розгляду без дозволу, то така поведінка може 

розглядатися як «відмова бути присутнім на суді» і «залишення суду», якщо тільки це явно 

не пояснюється як відмова мережі, пошкодження обладнання, перебої у поданні живлення або форс-

мажорні обставини3. Ці положення, на нашу думку, досить продумані та можуть бути запозичені 

у національне законодавство. 

Тому вбачаємо, що завданням для подальшого вдосконалення процесуального законодавства є 

регламентація правил поведінки учасників процесу засобами відеоконференцзв’язку. 

По-четверте, можлива деформація самої судової діяльності. 

Чи зможе суддя, беручи участь у дистанційному судочинстві, віддано здійснювати 

судочинство? Звичайно він зобов’язаний це робити, але суддя – це людина. Чи зможе суддя протягом 

багатьох годин зберігати ясність та залученність у судове засідання, особливо при поганому зв’язку, 

неорганізованості учасників справи тощо. З власного досвіду автор цього дослідження відповідає 

на це питання негативно, оскільки судові засідання «через екран» вже через пару годин 

перетворюються в «муки», навіть для здорової людини. Але серед суддів, в силу законодавчих вимог 

до кваліфікації та віку для цієї професії, багато людей немолодих, яким важко переносити наднапругу 

для органів зору та інших пов’язаних проблем. Ті ж проблеми відчувають і учасники судового 

процесу, просто вони залучені в судовий процес менший час. 

Інша пов’язана проблема – це існування явища «підміни суддів» в електронному судочинстві. 

Слід зазначити, що ця проблема актуальна не лише для електронного судочинства. Наприклад, 

в письмовому провадженні не завжди ми можемо бути впевненими у тому, що суддя особисто готував 

процесуальні документи… 

Вірно зазначають у літературі, що «вивчення матеріалів справи та формування позиції, яка 

закладається в основу судового рішення, буде здійснюватися не стільки суддями, скільки технічним 

персоналом судів, і уникнути цього буде неможливо, оскільки онлайн правосуддя буде здійснюватися 

за закритими дверима, в режимі віддаленого від будь-яких очей доступу». І сьогодні більшу частину 

судової роботи виконують помічники та асистенти суддів, але при явочній формі судочинства все ж 

таки особисто суддя заслуховує доводи позивача і відповідача, показання свідків і думки експертів. 

 
1 Мережа судів Китаю (2020). Верховний народний суд опублікував повідомлення про посилення та 

стандартизацію роботи в Інтернеті щодо судових процесів з метою надання суворих судових гарантій 

щодо запобігання та контролю епідемій <https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/02/id/4803035.shtml> 

(2021, липень, 15). 
2 Голубєва, Н. Ю. (2020). Электронное судопроизводство в Китае: Интернет-суды, Мобильный микросуд, 

«разумные процессы», blockchain, AI и COVID-19. Я и Закон <https://yaizakon.com.ua/elektronnoe-

sudoproizvodstvo-v-kitae-internet-sudy-mobilnyj-mikrosud-razumnye-protsessy-blockchain-ai-i-covid-19/> 

(2021, липень, 15). 
3 Там само. 
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Якщо необхідність такої особистої участі в процесі зникне, то спокуса передати функцію правосуддя 

помічникам буде непереборною, особливо з урахуванням колосального навантаження на суддів та 

жорстких вимог до оперативності розгляду справ1. 
Впровадження інформаційних технологій у судочинство може збільшити проблему так 

званого «флеш правосуддя» (сленговий вираз прийнятий серед практикуючих юристів і 
журналістів, які висвітлюють судові процеси) – використання судом наданих суду проектів 
судових актів на електронних носіях за допомогою копіпасту. Копіпаст (сopy-paste – скопіювати-
вставити – англ.) – це метод створення тексту шляхом копіювання і вставки цитат  
з декількох джерел. 

Особливо гострою є проблема «флеш правосуддя» в кримінальних справах, «коли у вирок 
цілком переносять обвинувальний висновок, навіть з граматичними помилками – це досить наочно 
показує, на чиєму боці суддя». Безумовно, використання текстів, наданих суду, навіть без будь-якої 
обробки ставить під сумнів сам факт здійснення правосуддя. «Флеш-правосуддя» веде до деградації 
судів. Чи допустима, ситуація, коли замість повноцінних судових актів ми отримуємо тексти, які 
представляють собою копіпаст відгуків однієї із сторін? Ясна річ, що відповідь на це питання має 
бути різноманітною. Так, наприклад, в РФ Верховним судом копіпаст переведений із звичаїв 
правозастосовчої практики у розряд грубого процесуального порушення2. В інших країнах 
використанням тексту, який представлений сторонами, у судовому рішенні не є порушенням, навіть 
допускається представлення проектів судових рішень. Наприклад, в Англії відповідно до Civil 
Procedure Rules судовий акт за загальним правилом складається судом, однак, суд має право 
доручити (або запропонувати) написання проекту судового акта одній  із сторін. Проект повинен 
бути представлений суду протягом 7 днів. Проект обов’язково направляється іншій стороні. У суду 
також є право вимагати від сторін надання спільної заяви, що містить певний набір узгоджених 
умов (п. 40.3). 

Звичайно підняте питання не є предметом нашого дослідження, але з точки зору економії як 
процесуального часу, так і часу, яке витрачається судом на написання судового рішення, іноді 
багатосторінкове, не вбачається ризиків, що суддя скопіює частину тексту із наданих суду 
процесуальних документів сторін. Іноді таке запозичення допоможе не здійснити помилки 
у рахунках, назвах, адресах тощо. Головне, щоб кожне слово написане суддею, під яким він ставить 
свій підпис, було проаналізовано судом. Це питання до професіоналізму судді, судової етики, 
відповідальності судді. Для застосування наслідків за негідну, непрофесійну, злочинну поведінку 
судді є відповідні механізми у національному законодавстві. 

Але можливі зловживання суддями не можуть поставити під сумнів сам факт можливості 
використання інформаційних технологій при написанні судового рішення. В багатьох країнах 
у правилах про подачу документів в суд в електронному вигляді прямо вимагається подавати 
електронні документи з можливістю копіювання тексту. 

Зазначені вище ризики використання інформаційних технологій необхідно звести до мінімуму 
або взагалі виключити. 

У літературі відмічають, аналізуючи вплив інформаційних технологій на принципи 
правосуддя, що модернізація не повинна порушувати основоположних принципів права взагалі і 
процесуального права зокрема. Для судді технології – засіб вирішення завдань правосуддя, 
а не самоціль3. 

Дійсно, впровадження інформаційних технологій у судочинство не повинне 
перетворюватися на задоволення бажання бути сучасними, технологічними, «передовими», це все 
дуже гарно, але лише за умови, що таке впровадження спрямоване на забезпечення досягнення 
завдань цивільного судочинства – справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і 
вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави. 

Мета і завдання правосуддя у цивільних справах залишаються незмінними, будь-які нові засоби 
їх досягнення повинні бути їм підпорядковані. І якщо на певному етапі забезпечити досягнення цих 

 
1 Дробышев, П. (2018). Правосудие он-лайн. Кому и зачем в нашей стране нужен видео-суд?  

Издательская группа Закон <https://zakon.ru/blog/2018/01/28/pravosudie_on-lajn_komu_i_zachem_v_nashej_ 

strane_nuzhen_video-sud> (2021, липень, 15). 
2 Султанов, А. Р. (2021). Арбитражное флэш правосудие? Вестник гражданского процесса, 1, 60-77. 
3 Ярков, В. В. (2011). Электронное правосудие и принципы цивилистического процесса. Закон, 2, 47. 
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цілей і рішення задач виключно новітніми засобами неможливо, не варто випереджати події, 
ризикуючи порушити конституційне призначення судової влади1. 

Таким чином, впровадження інформаційних технологій в судові процеси не повинно 

спричинити за собою порушення принципів цивільного судочинства. Технології виконують функцію 

забезпечення судової діяльності, при цьому правосуддя має залишатися правосуддям, а ми повинні 

трансформувати лише його форму. 

Якщо під інформатизацією судочинства будемо мати на увазі тільки власне звернення до суду 

в електронному вигляді, а не будемо переосмислювати саму процедуру під впливом сучасних 

факторів розвитку інформаційного суспільства, то прийдемо до власне спрощення звернення до суду, 

що призведе до збільшення кількості справ. Збільшення справ, що розглядаються судом призведе 

до надмірного навантаження на суддів та зростання судових помилок, а тому замість доступу 

до правосуддя отримаємо, навпаки, несправедливі судові рішення. 

Інформаційні технології насамперед мають бути спрямовані на спрощення роботи суддів, а 

не на спрощення судової процедури. Введення нових процедур і правил, можливо, призведе 

поступово до іншого розуміння змісту основних принципів, але не може докорінно змінювати їх. 

Регламентація судових процедур та традиційний формалізм цивільного процесу не може 

розглядатися як негативний фактор. Багато років тому Ш. Монтеск’є зауважував, що «якщо 

на суддівські формальності дивитися як на перешкоди, що утруднюють громадянину захист своїх 

прав і інтересів, то можна знайти їх дуже багато. Якщо ж суддівські формальності розглядати з точки 

зору їх відношення до свободи і безпеки громадян, то виявимо, що їх занадто мало, оскільки всі 

труднощі, витрати і зволікання і самі помилки правосуддя є тією ціною, яку громадянин оплачує 

за свободу»2. 

Звичайно ж, вкрай важливо пам’ятати, що процесуальні формальності існують лише для того, 

щоб забезпечити правильне і своєчасне вирішення справи, захистивши учасників від судового 

свавілля. Процесуальна форма не повинна стати перешкодою до доступу до суду. Європейські 

стандарти розглядають процесуальні формальності як гарантії справедливого правосуддя, що 

захищають від судового свавілля. Необхідність здійснення діяльності суду тільки у встановленій 

законом процесуальній формі випливає з тлумачень Європейського Суду з прав людини ст. 6 

Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод у справах «Коем та інші проти 

Бельгії», «Занд проти Австрії», «Сокуренко і Стригун проти України»3. 

Застосування інформаційних технологій у судових процедурах обов’язково викликає певні 

наслідки у реалізації принципів цивільного процесу. Тому у вирішенні зазначеного питання 

необхідно враховувати, що, з одного боку, процесуальна форма важлива не сама по собі, а внаслідок 

того, що вона надає певний рівень гарантій учасникам процесу. І цей рівень не підлягає істотному 

зниженню, оскільки це здатне применшити авторитет судової влади і довіру до неї. Тому важливо, 

щоб при впровадженні сучасних технологій принципи процесу дотримувалися. З іншого боку, 

процесуальна форма не може вважатися догмою, особливо коли вона стає нездатною задовольнити 

потреби повсякденної практики цивільного обігу і забезпечити ефективну реалізацію функцій 

обслуговуючого цей обіг цивільного судочинства4. 

Висновки. Автор цього дослідження багато років агітує впровадження електронного 

судочинства, переваги якого очевидні, але не можна забувати й про ризики впровадження 

інформаційних технологій у судочинство: 1) ураження інформаційно-телекомунікаційних систем 

(особливої уваги проблеми кібербезпеки набувають в сфері державних послуг, в тому числі 

судочинства; 2) можливо, що спрощення доступу до дистанційного правосуддя призведе до збільшення 

судових справ, кляузництва (крім правових механізмів протидії зловживанням процесуальними 

правами, політика держави має бути спрямована на формування правосвідомості населення, 

формування традицій поваги до закону та суду, інших учасників судового процесу); 3) можлива 

 
1 Решетняк, В. И., Смагина, Е. С. (2017). Информационные технологии в гражданском судопроизводстве 

(российский и зарубежный опыт). Москва: Городец, 38. 
2 Монтескье, Ш. (1955). О духе законов. Избранные произведения. Москва: Политиздат, 225. 
3 Султанов, А. (2021). Формализм гражданского процесса и стандарты справедливого правосудия 

Издательская группа Закон <https://zakon.ru/blog/2021/03/24/formalizm_grazhdanskogo_processa_i_standarty_ 

spravedlivogo_pravosudiya> (2021, липень, 15). 
4 Синенко, В. С. (2018). Влияние процесс внедрения "электронного правосудия" на традиционную 

процессуальную форму. Юридическая техника, 12, 53 
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часткова втрата урочистої форми судочинства, яка вона важлива не сама по собі, а як шлях 

до збереження високої шани судового рішення, що напряму впливає на принцип обов’язковості 

судового рішення; 4) можлива деформація самої судової діяльності через неможливість запобігти 

стомленості суддів від дистанційних судових засідань, «підміна суддів», «флеш правосуддя» тощо. 

Інформаційні технології передусім мають бути спрямовані на спрощення роботи суддів, а 

не на спрощення судової процедури. Наша ціль – перетворення судів на установи, які оперують 

найактуальнішими інноваційними технологіями, задля підвищення відкритості, ефективності та 

доступності суду, без втрати дотримання основних засад судочинства, які є запорукою справедливості 

судочинства. 
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES  

OF GOOD GOVERNANCE: UKRAINIAN EXPERIENCE 

Наталія Смірнова 
Національний університет «Одеська юридична академія», Україна 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ДОБРОГО УРЯДУВАННЯ: 

УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 

The process of emerging democracies’ development has a strictly individual elaboration 
procedure. The overall trend focused on the reorganization of democracies has a progress gap due 
to a set of features such as social, economic, or historical. It is always based on a general in nature 
theoretical concept which defines the basic dogmas helping to develop and adapt policies 
according to their capabilities and resources. "Good governance" is one of these concepts, which 
defines the principles of proper governance and determines the target growth area for the 
country. This concept emphasizes the importance of local self-government as a platform for 
transformation, inasmuch as local authorities are inherently closer to citizens and have the ability 
to communicate directly. 
The development process of municipalities also has different progress gaps. According to this 
concept, the process is defined by high standards in the field of service delivery and efficiency. 
This can also be affected by the awareness and acceptance of best practices, which have been 
developed and already tested in other, more successful countries. 
The next factor is international cooperation and participation in funding programs that can 
support and provide ideas for reformation and development. For example – cooperation with the 
Association of Local Self-Government (LGA), which deals with municipal transformation. 
Another factor is the initial quality of management, i.e., the operability of the system. 
The purpose of this research is to determine the essence of the concept of good governance, study 
the principles and consider different views on their optimization when used in practice and in 
theory, as well as the actual implementation of the concept of "good governance" in Ukraine. 
Keywords: good governance, e-government, principles, ICT. 

«Незалежно від типу впроваджених скарг до системи розгляду скарг механізмів управління, 

надважливою залишається спроможність цих систем гарантувати підтримку урядовця, сприяти 

збереженню цілісності системи та захист незалежності урядовця, в першу чергу від тих, над ким 

ця система має юрисдикцію». 

Emily O’Reilly 

Ombudsman for Ireland. October 2009 

Вступ 

Спрямованість сучасних держав на демократизацію втілюється шляхом реорганізації всіх сфер 

впливу. Уряд постійно змінює і покращує державну політику відповідно до поточних світових 

тенденцій та ситуацією всередині країни. Таким чином, успіх політики, що реалізується, підвищує 

значимість, а популярність уряду, а також рівень сприйнятливості населення до запропонованих змін 

і довіру громадян (виборців). 

Аналізованим аспектом урядових дій є також рівень впливу державної політики на різні верстви 

населення. Наприклад, політика в сфері освіти повинна бути побудована таким чином, щоб мати 

вплив на всі передбачені сегменти. Мобільність сучасного суспільства грає в цьому як на підвищення 

ефективності інтеграції, так і на негативну результативність. 
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Фактично, це пояснюється розвитком інформаційних і комунікаційних технологій. Нинішнє 

суспільство більш інформаційно обізнане, досвідчене в сфері своїх прав і свободи слова, і більше 

агресивне щодо громадських проблем, оскільки має безпосередній вплив на настрій спільнот щодо 

запровадженої в країні політики. У світі також спостерігається тенденція щодо розвитку інституту 

участі та громадянського суспільства, що сприяють залученню зацікавлених сторін і громадян 

в державну політику на етапах її формування та процеси управління. 

Кристина Компанасе, Сара Дж. Мауро і Алессандро Санчино в своїх дослідженнях визначають 

участь як один з ключових аспектів управління, відповідно до заявленої позиції Європейської комісії 

ЄС і є концепцією нового бачення суспільства, що позначається як політика участі. Це бачення має 

на увазі, що суспільство – це інтерактивна мережа, в якій громадяни беруть участь в самоорганізації 

спільноти, тобто, побудові громадянського суспільства і в розвитку демократії в співпраці з урядом 

та бізнесом1. 

Ця думка цікава в частині взаємодії трьох базових моделей електронного уряду (G2C, C2G, 

C2B), де центральне місце займає елемент (citizens), тому що концепція електронного уряду зазвичай 

передбачає, що елементи взаємодії однаково значущі і не централізуються. 

LAP (Leadership Academy Programme) пропонує два важливі визначення, серед яких державна 

політика визначається як усталене рішення, прийняте урядом або державними органами для 

вирішення суспільних проблем або ініціювання ідеї вирішення тих чи інших суспільних проблем. Під 

управлінням розуміється процес управління країною чи містом, організацією чи системою, в якій 

існує механізм прийняття рішень, за допомогою якого рішення виконуються або не виконуються2. 

Виходячи з вищенаведеного, можна сказати, що в широкому розумінні управління – це традиції 

та інститути, а також усталені механізми прийняття рішень, за допомогою яких здійснюється влада 

в країні. 

Відповідно до позиції Ради Європи, це включає в себе процес вибору і зміни уряду; здатність 

уряду ефективно формулювати та реалізовувати розумну політику, що відповідає очікуванням 

населення; повагу громадян і держави до інститутів, які регулюють соціальну та економічну 

інтеграцію між ними3. 

Ефективна демократія та добре урядування виправдовують свою необхідність, оскільки в собі 

несуть механізми запобігання конфліктам, забезпечення стабільного розвитку, сприяння 

економічному та соціальному прогресу, і, як результат, створення сприятливих умов для громадян 

країни, сприяють задоволенню їх фізичних і моральних потреб. 

Теорія доброго урядування 

Вперше термін «good governance» використав Всесвітній Банк у 1989 р., і означає якість 

управління, характер і наслідки управління і дій, що застосовуються державним управлінням. Цей 

термін часто застосовується в програмах допомоги країнам третього світу з метою допомоги 

налагодження сталого розвитку. 

Концепція доброго урядування в подальшому знайшла своє застосування такими 

міжнародними організаціями як ООН і Міжнародний валютний фонд, а також в політиці багатьох 

європейських країн, які за мету мають створення демократичної держави. 

Добре урядування – це невід’ємна складова будь-якого рівня державного управління, але, 

передусім, це основа місцевого управління, оскільки місцеві органи влади мають безпосередню 

комунікацію з громадянами та надають державні послуги. На цьому рівні якнайкраще втілюється 

взаємодія G2C, C2G і у держави з’являється можливість оцінити настрій мас і ефективність надання 

послуг. 

Сама ж концепція «good governance» є концепцією, що визначається через виключення, 

де негативні тенденції і практики управління є тим, що не відповідатиме вимогам належного 

управління. Теорія доброго урядування відображає і змінюється відповідно до соціальних тенденцій 

та інтересів, а також економічних змін у світі. Негативні тенденції позначаються поняттям «poor 

governance» (погане урядування) і має на увазі причини поганого розвитку в усіх сферах соціального 

життя і політичного управління державою. 

 
1 Campanale, C., Mauro, S. G., Sancino, A. (2020). Managing co-production and enhancing good governance 

principles: insights from two case studies. Journal of Management and Governance, 25, 275-306. 

DOI:10.1007/s10997-020-09508-y. 
2 Council of Europe (2020). Leadersip Academy Programme <https://rm.coe.int/16806f3630> (2021, липень, 18). 
3 Там само. 
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ООН у своїх рекомендаціях з розвитку держав на державного управління (LAP), дає точне 

визначення. Добре урядування – це прозоре і підзвітне управління людськими, природними, 

фінансовими та екологічними ресурсами з метою справедливого та сталого розвитку в контексті 

політичного та інституційного середовища, яке підтримує права, демократичні принципи та 

верховенство закону. Це поняття можна вважати сучасним та достатньо вичерпним при 

характеристиці доброго урядування1. 

Уряд та урядування традиційно нероздільні поняття і в теорії дуже часто взаємо заміняються, 

проте, сучасні теорії урядування розмежовують ці поняття і дають їм фундаментально різні 

визначення. 

Так, уряд має на увазі сукупність офіційних інститутів держави і їх монополію на політичну 

владу. Однією з головних характеристик уряду є компетентність не лише в процесі прийняття рішень, 

але і здатності забезпечити їх реалізацію і дотримання. Зокрема, уряд – це формальні та 

інституціональні процеси, які діють на національному рівні всередині держави для підтримки 

встановленого громадського порядку і сприяння функціонуванню та розвитку громадського 

суспільства, а саме, вільна та продуктивна діяльність недержавних агентів, оскільки практика доброго 

урядування вимагає участі в процесах управління всіх можливих зацікавлених сторін (урядових та 

неурядових організацій, громадських груп та приватного сектору). 

В контексті «good governance» можна зустріти концепцію «collaborative public management», що 

власне відображає основні форми взаємодії між сегментами e-government, що в кінцевому підсумку 

прагнуть до досягнення єдиної мети – сучасне державне управління на підставі інституту участі. 

Зв’язок між «good governance» та «collaborative public management» можна охарактеризувати як 

спосіб поліпшити державне управління шляхом реформування і перетворення державних послуг 

в тому числі, за допомогою нормативного підходу (тобто, створення стійкої функціональної 

нормативної бази). 

«Сollaborative public management» – це форма спільного управління, що означає наявність 

механізму управління, який забезпечує роботу інституту участі шляхом безпосереднього залучення 

громадян та інших сегментів в процеси політикотворення та створення суспільних цінностей. 

Зазвичай подібні механізми створюються шляхом взаємодії G2G, G2B, але також можлива 

безпосередня взаємодія з окремими (позаорганізаційними) суб’єктами. 

Перший тип взаємодії government to government (G2G), government to business (G2B) та має 

на увазі міжорганізаційне та мережеве управління. Наприклад, при укладенні співпраці між 

державними і приватними сегментами. 

Другий тип взаємодії – це взаємодія з позаорганізаційними суб’єктами. Тобто, представники 

державних органів (державних організацій) співпрацюють або укладають партнерство з окремими 

фізичними особами, які не належать до організації, наприклад, для створення або організації 

громадських акцій або послуг (найчастіше така співпраця оформляється трудовим договором або 

договором про надання послуг, якщо суб’єкт був обраний в результаті проведення конкурсу). 

Як результат, «collaborative public management» поєднує в собі різні форми взаємодії сегментів 

e-government, маючи в основі відносини між державою та громадянським суспільством для створення 

більш дієвих механізмів управління, за допомогою яких здійснюється добре урядування. 

На противагу доброму урядуванню в теорії існує термін poor governance (погане урядування), 

що означає неспроможність державних організацій вирішувати внутрішньовідомчі конфлікти, які 

можуть виникати в процесі прийняття рішень і ефективно реалізовувати державну політику, виходячи 

з наявних ресурсів. У більш глобальному значенні – це нездатність держави задовольняти базові 

соціальні та економічні потреби громадян, навіть за наявності кращих ресурсів. Таким чином, погане 

урядування ще можна визначити як невміння коректно розпоряджатися ресурсами. 

Належне управління має ряд характеристик, які втілені в принципах «good governance» і 

побудоване на основі інституту участі, де незалежно від достатку та соціального статусу, громадяни 

можуть впливати на політику та розподіл ресурсів. 

До таких характеристик відноситься врахування історичних, культурних і соціальних обставин, 

які мають вагоме значення при короткостроковому і довгостроковому плануванні розвитку і 

формуванні політичної лінії в країні. Подібні обставини вимагають більш глобального бачення цілей 

та інструментів для їх подальшого задоволення. 

 
1 Council of Europe (2020). Leadersip Academy Programme <https://rm.coe.int/16806f3630> (2021, липень, 18).. 

https://rm.coe.int/16806f3630
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Прийняття рішень також має відбуватися з урахуванням економічних, екологічних та 

соціальних проблем. Досягнення та постановка цілей не повинні буті самоціллю уряду, вони повинні 

ґрунтуватися на досягненні ефективності та результативності для суспільства. 

У процесі прийняття рішень обов’язково повинні приймати участь різні сегменти, це основа 

плюралістичного підходу, а також втілення інституту участі. Добре урядування акцентує важливість 

участі громадян в процесах формування або прийняття рішень, оскільки імідж влади безпосередньо 

залежить від схвалення населення. 

Для кожного з сегментів добре урядування передбачає (гарантує) свободу вираження своїх 

поглядів і голосу, таким чином підкреслюючи, що важлива не лише участь (статистично), але і думки, 

позиції, настрої. Для втілення останнього передбачається наявність правил і законів, а також 

встановлених процедур, що регламентуюсь і закріплюють порядок і форму участі передбаченого 

сегмента. 

Добре урядування зобов’язує організації державного сегмента звітувати і нести 

відповідальність за прийняті рішення не лише перед вищим органом, але і перед громадянами. Крім 

того, надана інформація повинна бути не лише доступною фізично, а й доступною до розуміння 

пересічному громадянинові. 

Принципи 

Рада Європи затвердила 12 принципів належного демократичного урядування на місцевому 

рівні для реалізації догм, закладених в Європейській хартії місцевого самврядування, прийнятої 

в 1985 році, ратифікованої Україною 15.07.1997 р. та набрала чинності 01.01.1998 р. 

Водночас, згідно з програмами розвитку ООН існують 5 основних принципів доброго 

урядування, які включають легітимність, ефективність, право голосу, спрямованість, підзвітність і 

справедливість. 

В авторських підходах до визначення принципів доброго урядування виділяються принципи 

ефективності, інклюзивності та прийняття рішень, стабільності та гнучкості правил, а також рівень 

задоволеності учасників. З позиції теорії дані принципи дійсно можуть використовуватися для оцінки 

якості взаємодії сегментів і для оцінки «collaborative public management». 

Запропоновані Радою Європи 12 принципів доброго урядування за своєю суттю є 

основоположними і лягають в основу програм з розвитку держав та місцевого самоврядування. В 

теорії часто виділяють різну кількість принципів, об’єднуючи деякі з них та ігноруючи несуттєві, 

на суб’єктивну думку автора. Надалі пропонується розглянути і проаналізувати альтернативні 

погляди на оптимальну кількість принципів «good governance» в теорії. 

12 принципів доброго урядування включають: 

Участь, представництво, справедливі вибори: цей принцип розміщує громадян в центр 

суспільних змін і вони певним чином залучені в процеси громадського життя на місцевому рівні. Крім 

того, чоловіки та жінки рівні в своєму праві голосу і праві участі в процесах прийняття рішень або 

безпосередньо, або через спеціальні органи, які наділені компетенцією представляти їх інтереси. 

Чуйність та контактність означає, що державні послуги надаються якомога швидше, 

з урахуванням можливостей та адаптуючись до обставин (пандемії та ін.), а запити та скарги 

розглядаються протягом розумних строків. 

Ефективність та результативність втілюється в двох лаконічних тезах. По-перше, це 

відповідність результатів заявленим цілям, а по-друге, максимально можливе використання 

доступних ресурсів для досягнення цих цілей. 

Відкритість та прозорість має на увазі, що існують загальновідомі процедури і механізми 

прийняття рішень, а інформація про рішення, реалізацію політики та результати надається 

громадянам таким чином, щоб вони могли ефективно і безперешкодно оцінювати і приймати участь 

в коригуванні і формуванні діяльності місцевої влади. 

Місцева влада зобов’язана підпорядковуватися національному законодавству і діяти в його 

межах. У цьому положенні знайшов своє відображення принцип верховенства права. 

Етичність висуває суспільне благо перед благом індивідуальним. Крім того, передбачається, 

що існують ефективні заходи щодо запобігання та боротьби з усіма видами корупцій. 

Професійні навички тих, хто забезпечує управління постійно підтримуються і стимулюються 

з метою поліпшення результатів. Компетентність працівника відображається в його умінні 

конкретно виконувати покладені на нього зобов’язання і прагнення до самореалізації в рамках 

структурних можливостей. 
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Інноваційність та відкритість до змін. В процесі суспільних змін виникають нові проблеми, 

що вимагають рішень, прийнятих з розумним підходом, тому шукають нові й ефективні шляхи 

вирішення цих проблем, і використовуються сучасні методи надання послуг. 

Такий принцип, як сталий розвиток та довгострокова орієнтованість при створенні поточної 

політики включає гіпотетичні або спрогнозовані потреби майбутніх поколінь. 

Міцне (надійне) фінансове управління швидше відображає вміння місцевої влади взаємодіяти 

з метою зниження та розподілу ризиків, а також збільшення відсотку вигоди. 

Принцип прав людини, культурного різномаїття та соціальної згуртованості окремо ставить 

акцент на правах людини та має на увазі, що при здійсненні діяльності місцевою владою, права 

людини дотримуються, при цьому ліквідується будь-яка несправедливість і тим більше, 

неприпустима дискримінація. 

Підзвітність або відповідальність. Всі особи, які беруть участь в прийнятті рішень, несуть 

свою частку відповідальності. Всі рішення, прийняті компетентними органами зобов’язані належним 

чином повідомлятися і роз’яснюватися, як уже згадувалося раніше, аби інформація була не лише 

фізично доступною, але і доступною до розуміння. Крім того, цей принцип передбачає, що 

виробляються і функціонують ефективні засоби від недобросовісного управління, в цьому випадку 

мається на увазі протидія всім видам корупції, включаючи етичний аспект. 

British and Irish Ombudsman Assotiation у своєму «Guide to principles of good governance» 

пропонують 6 принципів доброго урядування, що значно менше щодо попередньої класифікації. У їх 

інтерпретації це принципи незалежності, чесності, конкретності цілей та ефективності, 

відкритості та прозорості. 

Принцип незалежності має на увазі демонстрацію і забезпечення посадової особи від 

втручання в процесс прийняття рішень і розгляду скарг. Усередині системи передбачається 

налагоджений механізм управління, що виключає корупційні механізми і створює здорову атмосферу 

для підвищення працездатності службовців з елементами заохочення і стимуляції (як позитивної, так 

і негативної). Крім того, система управління повинна бути побудована таким чином, щоб учасники 

були зацікавлені в її розитку і функціонуванні, а це – можливість просування кар’єрними сходами і 

доступність елементів підвищення кваліфікації. 

Так, Наказом від 12.12.2019 р. Національного Агентства України з питань державної служби 

«Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», 

з метою реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, 

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року №342-р, було затверджено порядок нарахування кредитів 

ЄКТС за результатами проходження кваліфікаційних курсів, для можливості оцінювання результатів 

його службової діяльності, невиконання (або виконання не у повному обсязі) індивідуальної 

програми може бути підставою для встановлення державному службовцю нижчого балу 

за результатами оцінювання. Постійне підвищення своєї професійної компетентності є обов’язком 

державного службовця, який закріплено в ЗУ «Про державну службу». А вже 2 лютого 2021 року 

Наказом НАДС №226-20 затверджено Методику оцінювання результативності професійного 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Створена в Україні 

система оцінювання професійного розвитку державного службовця побудована на негативній 

стимуляції до розвитку та підвищення своїх професійних навичок, оскільки втілюється 

в зобов’язанні, а не можливості. Так, маючи обов’язок, який не тягне за собою позитивно-

стимулюючих наслідків, службовець завідомо негативно сприймає необхідність включати в свою 

професійну діяльність елементи освітніх програм. 

Забезпечення відкритості та прозорості – один з базових принципів «good governance», який 

ставить за мету довіру учасників процесу до управлінської системи, прийняття нею та реалізацію 

рішень. Аби досягти реалізації цього принципу, система повинна володіти правовою основою 

управління і механізми фінансування, а також чітко вироблені процедури і критерії прийняття рішень. 

Наприклад, посадова інструкція – це чітка регламентація компетенції працівника, а механізми 

подачі скарг, прохань, заяв – вироблена процедура. У громадян має бути уявлення і можливість 

отримати доступ до даних, які його цікавлять безоплатно і в будь-який зазначений для цього час. Крім 

того, якщо мова йде про внутрішню структуру органу, працівник має право безперешкодно 

претендувати на будь-яку цікаву для нього посаду і бути проінформованим про порядок делегування 

і прийняття на цю посаду. 
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Підзвітність, як можна помітити, завжди присутня як принцип при характеристиці доброго 

урядування. Цей принцип передбачає однакову відповідальність всіх учасників процесу. Тобто, 

зі сторони державних службовців – за прийняті рішення, зі сторони громадян – особиста, але кожен 

елемент несе відповідальність за прийняті рішення. Службовці, в свою чергу, несуть також 

відповідальність за розпорядження коштами і зобов’язані висвітлювати свою діяльність з метою 

прозорості функціонування системи (електронні декларації). 

За умови дотримання фінансового та відповідного внутрішнього контролю, демонструється 

певний рівень системи і стійкість, навіть при відсутності показового прогресу, зберігається рівень 

довіри з боку громадян, тому що вміння забезпечити стабільність – одна з цілей належного 

урядування. так само необхідно, щоб існували механізми оцінки якості надання послуг і вироблена 

політика своєчасного інформування про порушення. 

Принцип чесності більше відноситься до моральної складової службовця. Робота повинна бути 

заснована на чесності, самовідданості та об’єктивності. А структура (орган) несе відповідальність 

за забезпеченя високих стандартів чесності та порядності при реалізації своєї політики управління або 

надання послуг, а також при прийнятті рішень або ж розгляді скарг. Цей принцип також співзвучний 

з неупередженістю. При виявленні порушень про таке порушення зобов’язані доповісти і вжити 

заходів щодо усунення недоліків. Правила повинні дотримуватися всіма незалежно від особистого 

статусу та відносин з керівництвом. 

Але безпека та чесність повинні працювати на благо і самому працівникові, тому важлива 

наявність механізмів для розв’язання різних конфліктів всередині структури системи, а також 

конфліктів, пов’язаних з гендерною рівністю та безпекою. 

Ясність мети – не зовсім поширений принцип доброго урядування. Він включає в себе два 

підходи. Перший спрямований на розвиток і функціонування «системи заради системи», тобто, має 

бути розуміння для чого саме створюється структура або ведеться така політика. Другий – 

на забезпечення того ж розуміння, але з боку пересічного громадянина. Ясність та розуміння вносять 

такі аспекти в урядування як чіткий статус та повноваження органів, ясність юрисдикції та механізмів 

управління, які здатні підтримувати функціонування структури. 

Ефективність. Структура (орган) повинна забезпечувати якісні результати, до того ж, досягати 

найкращого співвідношення ціни та якості послуг. З метою реалізації даного принципу необхідна 

наявність грамотного керівництва, яке буде не лише стежити за дотриманням зобов’язань, але і 

просувати та визначати пріоритети та цілі структури. Наявність процесів внутрішнього планування 

та оцінки забезпечать якість і результативність при наданні послуг. 

Згідно з програмами розвитку ООН, як уже зазначалося, існує 5 основоложних принципів 

доброго урядування, які включають легітимність, право голосу, спрямованість, ефективність, 

підзвітність і справедливість. 

Чи означає це, що в цих програмах відмовляються від інших принципів або вважають їх 

малозначущими? Безумовно ні. У цій класифікації принципи об’єднуються, зберігаючи основну 

концепцію, запропоновану Радою Європи. 

Виглядає це наступним чином: 

– легітимність і гласність має на увазі об’єднання принципів, орієнтованої на участь і 

консенсус; 

– спрямованість – це стратегічне бачення розвитку; 

– продуктивність: чуйність, ефективність та результативність; 

– підзвітність означає не лише підзвітність, а й прозорість; 

– справедливість: рівність (можливість є незалежно від гендеру) та верховенство закону. 

Змістовне наповнення категорій при цьому залишається тим самим. Чи можна вважати 

класифікацію, яка складається з 5 складових гіршою, ніж та, що складається з 12? Тільки 

на суб’єктивний погляд і виходячи з питання зручності. Проте, при характеристиці доброго 

урядування зручнішою варто вважати класифікацію на 12 складових, оскільки детальніша 

характеристика елементів концепції дозволяє створити більш змістовну і цілісну характеристику для 

розуміння пересічного громадянина суті належного урядування. 

Варто зазначити, що в своїх програмах ООН створює різні, з огляду на рівень можливостей і 

специфіку розвитку країни, рекомендації для впровадження і розвитку доброго урядування. Ці 

програми носять рекомендаційний характер та підлягають адаптації. У зв’язку з цим, варто 

розгляднути питання реалізації доброго урядування безпосередньо на прикладі України. 
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Досвід України 

Міністерство розвитку громад та територій України відповідно до Положення про Міністерство 

розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.04.2014 р. №197 зі змінами, внесеними згідно Постанови КМУ від 16 листопада 2020 р. №1114, 

є головним органом системи ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує політику у сфері 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального 

устрою, державну житлову політику і політику у сфері благоустрою населених пунктів, державну 

політику у сфері житлово-комунального господарства, державну політику у сфері поводження 

з побутовими відходами, державну політику у сфері будівництва, містобудування, просторового 

планування та архітектури, державну політику у сфері технічного регулювання у будівництві, а також 

забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

у сфері житлово-комунального господарства та у сфері забезпечення енергетичної ефективності 

будівель. Керуючись визначеною компетенцією, Мінрегіон України відповідає за стимулювання 

регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва1. 

Так, 16 жовтня 2020 року були визначені переможці традиційного конкурсу з кращих методик 

місцевого самоуправління, що проводиться за підтримки Ради Європи. 9 – 10 грудня 2020 року 

відбувся 5-й форум «Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової 

держави». Всі ці заходи безпосередньо координувалися Мінрегіон України та мали за мету 

стимулювання регіональних влад до міжрегіонального співробітництва та імплементацію 

прогресивних ідей в роботу органів місцевого самоврядування. Серед запропонованих напрямків 

були обговорені місцеві вибори 2020 року, моніторинг та рекомендації для України, згуртованість 

громади, громадська участь, включеність різних категорій населення до прийняття рішень 

на місцевому рівні та можливість реорганізації органів місцевого самоврядування у зв’язку зі змінами 

адміністративно-територіального устрою України. 

Однією з найважливіших реформ, що втілює в життя принципи доброго урядування в Україні 

стала децентралізація. Як зазначила Директор Директорату людської гідності, рівності та врядування 

Ради Європи, К. Лучіані, децентралізація влади є важливою реформою для України, яка приносить як 

економічні, так і демократичні переваги, наближує публічну адміністрацію до людей та їх потреб, 

робить владу більш чутливою та підзвітною (один з принципів доброго урядування), а також дозволяє 

створити стабільну систему врядування2. 

В Україні також існує безліч партнерських програм, націлених на розвиток окремих сфер. 

Наприклад, «Програма сприяння активності громадян «ДОЛУЧАЙСЯ»» (Enhance Non-Governmental 

Actors and Grassroots Engagement – ENGAGE), що розрахована на період з 1 жовтня 2016 

до 30 вересня 2021 року, розрахована на розвиток інформованості та участі суспільства 

у громадському житті на національному, регіональному та місцевому рівнях, тобто фактично 

вписується в реалізацію принципів концепцій доброго урядування та електронного урядування. 

Програма займається вдосконаленням громадської освіти, підтримкою громадських коаліцій та 

ініціатив, сприяє захисту інтересів громадян та впровадженню реформ завдяки більш організованій 

правозахисній діяльності, моніторингу та громадській активності3. 

З 2014 року в Україні здійснюється реформа адміністративно-територіального устрою; у її 

рамках відбувається об’єднання місцевих громад, що робить їх міцнішими та більш фінансово 

незалежними. Проект USAID «Стратегія для розвитку місцевого самоврядування в Україні» (PULSE), 

виконавцем якого є Асоціація міст України, сприяє цим заходам, відстоюючи необхідність 

в ухваленні відповідного законодавства та потім надаючи допомогу громадам у впровадженні нових 

норм. Нещодавно ухвалені закони стали завершальними штрихами картини, яка створювалася кілька 

років. Метою проекту є зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократії, покращення 

умов для розвитку територіальних громад та забезпечення стабільності. Він допомагає Урядові 

України та місцевим органам влади започаткувати й впровадити раціональні підходи до здійснення 

 
1 Постанова про затвердження Положення Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва ТА 

Житлово-комунального господарства України, 2014 (Кабінет Міністрів України) Урядовий портал 

<https://www.kmu.gov.ua/npas/247410371> (2021, липень, 18). 
2 Рада Європи (2020). Рада Європи провела 5-й Форум місцевого самоврядування в Україні  

<http://www.slg-coe.org.ua/p21403/> (2021, липень, 18). 
3 USAID (2021). Програма сприяння ромадській актівності "Долучайся!" <https://engage.org.ua/>  

(2021, липень, 18). 
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децентралізації, починаючи з законодавства, що забезпечує цей процес, з урахуванням думок та 

пропозицій місцевої влади, а також на основі збільшення ресурсів і потенціалу органів місцевого 

самоврядування1. 

Аспен Інститут (Київ) спільно з глобальною благодійною організацією, орієнтованою 

на розширення можливостей співпраці людей та інституцій задля розбудови справедливих і відкритих 

суспільств (LUMINATE), провів у 2019 році Форум Доброго Врядування, в результаті чого 

у 2020 році створено робочу групу «Цифрові загрози демократії»2. 

В рамках Форуму були визначені позитивні аспекти залучення громадян до формування 

політики місцевого самоврядування. Визначено, що позитивним аспектом виступає збільшення рівня 

обізнаності пересічного громадянина в сфері законодавчої сфери в Україні. Залучення сприяє також 

розумінню громадян можливостей місцевої влади, що поліпшує можливість досягнення компромісів. 

Зазначено, що грамотна організація громадянського суспільства можлива на основі Статутів 

територіальних громад. Також було відмічено переваги додатку SmartCity, куди може увійти кожен 

член громади та ознайомитися з діяльністю місцевої влади, такою, наприклад, як формування 

бюджету або створення петицій, тобто, додаток повністю реалізує потребу розвитку інституту участі 

на рівні місцевої влади шляхом функціонування сучасної технології. Окремої уваги заслуговує 

Харківська місцева Рада, котра стала призеркою Мінрегіонів за підтримкою Ради Європи «Кращі 

практики місцевого самоврядування в Україні 2020», що дозволяє муніципалітетам скористатись 

обраним досвідом та застосувати переваги найкращих практик місцевого самоврядування 

безпосередньо виходячи з досвіду українських міст. 

Принципи доброго урядування в Україні також знайшли своє втілення в Стратегії сприянню 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. В цій Стратегії шляхом 

постановки завдань та цілей знайшли відображення більшість принципів належного урядування. 

Отже, на шляху становлення демократичної держави та розвинутого суспільства, Україна стрімко 

розвивається в багатьох напрямках, охоплюючи якомога більше сфер, які відповідають 

за функціонування правильного, сучасного та ефективного управління. 

Висновки 

Формування у світі та Україні інформаційного демократичного суспільства вимагає істотних 

змін у теоретичній та державно-правовій сферах, для визначення подальшого напрямку та грамотного 

супроводу відповідних змін. Зміни, які стосуються функціонування держави, а саме управління, 

носять окрему цінність як сфера дослідження. Органи державної влади – це апарат реалізації 

прийнятих урядових рішень і функціональний інструмент взаємозв’язку з населенням шляхом 

надання послуг та отримання зворотного зв’язку. 

Міжнародна практика показала необхідність та дієвість створення загальних теоретичних 

концепцій, здатних надати макет або забезпечити модельне уявлення про необхідність перетворень і 

гіпотетичних результатів за умови коректної реалізації. Однією з таких стала концепція доброго 

урядування, запропонована Радою Європи та підтримана міжнародною спільнотою. 

Концепція робить акцент на місцевому самоврядуванні, але носить і загальний 

рекомендаційний характер щодо реорганізації системи управління і побудови політики та 

взаємовідносин між різними сегментами. 

Практика дозволяє місцевому самоврядуванню продемонструвати свою ефективність та 

результативність і підтверджує їх компетентність. Наявність подібних практичних дайджестів дозволяє 

муніципалітетам виявляти передову практику, перетворювати та інтегрувати її в свою діяльність. 

Кожній країні властиві свої передові практики, виходячи з рівня розвитку та якості 

муніципального керівництва, управлінської системи і безпосередньо персоналу, який повинен 

пишатися тим, що робить все можливе для досягнення високої якості послуг, що надаються. 

Україна дотримується загальних тенденцій та робить кроки в бік грамотної побудови сучасної 

демократичної держави. Про це свідчить не лише дослідження і створення нормативної платформи, 

але і активна взаємодія та участь в міжнародних програмах з метою підвищення ефективності 

процесів перетворення. 

 
1 USAID (2021). Програма сприяння ромадській актівності "Долучайся!" <https://engage.org.ua/>  

(2021, липень, 18). 
2 UPLAN (2020). Принципи доброго врядування: Європейський досвід ТА українські реалії 

<https://uplan.org.ua/analytics/pryntsypy-dobroho-vriaduvannia-ievropeiskyi-dosvid-ta-ukrainski-realii/>  

(2021, липень, 18). 
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LEGAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY  

OF BUSINESS 

The problem of offenses and legal liability for them occupies one of the leading places in legal 
science. Such negative phenomena as embezzlement of the state budget, corruption, withdrawal 
of funds offshore, the monopoly position of business in the market, etc. require special attention. 
The reasons for the current situation, if the analysis of the reasons for the existence of the 
oligarchic mafia is limited to legislation in the field of reform, are their declarativeness, aimed at 
solving pseudo rather than real problems. Hence the inefficiency of legislative decisions, the 
transformation of the fight against the above negative phenomena in its simulation. The Draft Law 
of Ukraine "On Prevention of Threats to National Security Related to Excessive Influence of 
Persons with Significant Economic or Political Weight in Public Life (Oligarchs)" provides for the 
establishment of the Register of Persons with Significant Economic or Political Weight in Public 
Life (Oligarchs) ), determining the procedure for inclusion of persons in the Register and the 
consequences of such inclusion, introduction of declaring by public servants of contacts with 
persons included in the specified Register. It is projected that the implementation of the Law will 
affect those who have significant economic and political weight in public life (oligarchs) and their 
associates, as well as public servants. We have developed a model of organization of economic 
activity, in the conditions of which it is impossible to cause harm to the state in all the above areas. 
The essence of these organizational conditions requires separate consideration. It is clear that 
such conditions should be enshrined in the bill on de-oligarchization. This is, so to speak, the first 
block of issues of the bill on de-oligarchization. Such conditions should be enshrined in the bill on 
de-oligarchization. In addition to the above conditions, the bill on de-oligarchization should 
contain mechanisms to increase the social responsibility of oligarchs. 
Keywords: anti-corruption legislation, additional bodies of control over authorities, oligarchic 
mafia, embezzlement of the state budget, corruption, withdrawal of funds offshore, monopoly 
position of business. 

Introduction. The problem of offenses and legal liability for them occupies one of the leading places 

in legal science. Such negative phenomena as embezzlement of the state budget, corruption, withdrawal of 

funds offshore, the monopoly position of business in the market, etc. require special attention. But, despite 

the understanding of these problems by the current authorities, the adoption of anti-corruption legislation, the 

creation of appropriate structures for governance reform, the establishment of special (additional) bodies to 

combat these negative phenomena, assistance in reforming our foreign partners – tendencies to overcome the 

above offenses – no observed. On the contrary, corruption in government, embezzlement of the state budget, 

monopoly in the economy, distortion of competition, and the volume of market monopolization are not 

decreasing, but, on the contrary, are increasing. 

Review of works on this issue. In the legal literature, issues related to the fight against the oligarchic 

mafia, the analysis of legislative acts in the field of reform, the declarative nature of existing acts and bills 

were practically not considered. Theoretical issues related to economic and legal responsibility of business 

were considered by well-known experts in business law, namely: O. Vinnyk, D. Zadykhailo, O. Zeldina, 

J. Petrunenko, O. Podtserkovnyy, V. Ustimenko, O. Shapovalova, S. Shishkin, V. Shcherbini, etc. At the 

same time, the country now needs to study the problems of responsibility, especially big business in business 

relations. In our opinion, insufficient attention is paid to the issues of social and legal responsibility of 

business. The purpose of this article is, first, to analyze and develop proposals to improve the concept of the 

draft law of Ukraine "On prevention of threats to national security associated with excessive influence of 

persons who have significant economic or political weight in public life (oligarchs)". Secondly, it is a study 

of the problems of responsibility, especially big business in business relations. 
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Presentation of the main research material. Additional control bodies have been set up: NABU, 

SAP, DBR, NAPC, WACS and other institutions should deal with corruption on a large scale. But, in practice, 

the efficiency of their activities is critically low. Our politicians and officials speak about this almost 

unanimously, the problems of corruption, judicial reform are the topic of discussion not only of scientists and 

representatives of small / medium business, but also of the majority of conscious, thinking citizens. The same 

is said in various measurements, studies conducted by well-known foreign foundations. 

The reasons for the current situation, if the analysis of the reasons for the existence of the oligarchic 

mafia is limited to legislation in the field of reform, are their declarativeness, aimed at solving pseudo 

rather than real problems. Hence the inefficiency of legislative decisions, the transformation of the fight 

against the above negative phenomena in its simulation. For example, let’s focus on the draft Law of 

Ukraine "On Prevention of Threats to National Security Associated with Excessive Influence of Persons 

Who Have Significant Economic or Political Weight in Public Life (Oligarchs)". This law is better known 

as the law on the status of oligarchs or the bill on deoligarchization. This Law, as follows from the 

Explanatory Note to the draft to this Law (Law of Ukraine "On Prevention of Threats to National Security 

Related to Excessive Influence of Persons Who Have Significant Economic or Political Weight in Public 

Life (Oligarchs)1" is developed) in order to determine the legal and organizational framework for the 

functioning of the system of prevention of threats to national security associated with the excessive 

influence of persons of significant economic and political importance in public life (oligarchs) and related 

persons, the content and application of appropriate measures reaction. It is substantiated that issues related 

to the prevention of threats to national security related to the excessive influence of persons of significant 

economic or political importance in public life (oligarchs) and related persons, the application of 

appropriate response measures, need legislative regulation. The draft law envisages amendments, in 

particular, to the laws of Ukraine "On the National Security and Defense Council of Ukraine", "On the 

Cabinet of Ministers of Ukraine", "On Central Executive Bodies", "On the National Anti-Corruption 

Bureau of Ukraine", "On Prevention of Corruption". "On the Prosecutor’s Office", "On Privatization of 

State and Communal Property", "On Political Parties in Ukraine" in order to create a Register of persons 

who have significant economic or political weight in public life (oligarchs), to determine the procedure for 

inclusion of persons in the Register inclusion, introduction of declaration by public servants of contacts 

with the persons included in the specified Register. 

It is projected that the implementation of the Law will affect those who have significant economic and 

political weight in public life (oligarchs) and their associates, as well as public servants. The bill assigns 

a key role in the fight against the oligarchs to the President of the National Security and Defense Council. 

The text of the bill contains many definitions related to various media – television, print and online 

publications, as well as to whom they may belong. This suggests that one of the main goals is to limit the 

influence of the oligarchs on the politics and elections given to them by the controlled media. At the same 

time, much less attention is paid to the influence of oligarchs on the economy, although, in fact, this is what 

experts expected from the initiative "to build a country without oligarchs". What exactly is proposed in the 

bill regarding the oligarchs? First, this is the definition of an oligarch. According to the bill, the oligarch has 

the following characteristics: 1) participates in political life; 2) has a significant impact on the media; 3) is 

the ultimate beneficiary of an economic entity that is a natural monopoly or has a monopoly position in the 

market for more than a year, and also maintains or strengthens such a position; 4) has confirmed assets of 

more than 1 million subsistence minimums as of January 1 of the corresponding year (now it is 2, 227 billion 

USD). At the same time, media assets are not taken into account in the calculation of the oligarch’s wealth. 

To obtain oligarch status, you must meet at least three of the four criteria. Participation in political life is 

determined by the fact that a person holds the highest government positions (from president to deputy or 

minister, head of the National Bank and the Prosecutor General) or is a person associated with the beneficiary 

of a company. It is also considered for the status of an oligarch and participation in the leadership of a political 

party or its financing. Much attention in the bill is paid to the influence of the oligarch on the media. 

According to the project, media influence is determined by the fact that a person suspected in the oligarchy 

is a beneficiary or controller of a certain media, ie receives income or manages it. This rule can also be applied 

retrospectively, when such signs were at the time of enactment of the law, and then the media was in 

 
1 Смирнов, А. (2021). Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про запобігання загрозам 

національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу 

в суспільному житті (олігархів)". LIGA360 <https://ips.ligazakon.net/document/GI05323A> (2021, July, 19). 
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the hands of a "connected person", for example, the TV channel "rewritten on a cat"1. At the same time, many 

experts assess this bill as one that will not be able to influence the oligarchs, and therefore the danger to the 

state of Ukraine will remain. Why? We answer: because with their bills the government does not fight the 

causes of the problem of seizure of state power by the oligarchic mafia. It intends to fight specific 

individuals – the oligarchs. And this is either 1937 or the appearance of a struggle. Rather, the second. That 

is, the bill declares de-oligarchization. It may be a tool to deal with specific individuals. Say, political 

opponents, because mechanisms are created for subjective, voluntaristic decisions in this area. The 

government will voluntarily (through the National Security and Defense Council) decide who is an oligarch 

and who is not. This is the first. Secondly (and this is also the main reason for the ineffectiveness of the bill). 

It is necessary to fight not with oligarchs (specific people), but with the phenomenon itself – oligarchization, 

to create CONDITIONS under which they – billionaire oligarchs (and, in general, anyone) could not harm 

the country, its economy. The bill on de-oligarchization should establish such conditions that would not allow 

to negatively affect the economy and politics. 

This is how the problem of corruption and de-oligarchization could be solved. Relevant experience is 

available. The Americans, for example, consider such an organization to be good, in which even the most 

mediocre person will not be able to cause great damage to the system. And they have created such 

organizational conditions, built a system of government in which the oligarchs do not harm, but on the 

contrary benefit society. As you know, it is American billionaires who created the economy of the United 

States: Rockefeller – the oil industry, Andrew Carnegie – the metallurgical industry, Henry Ford – the 

automotive industry, Alexander Bell – the telecommunications industry. Thanks to them, America has 

become the most powerful economy in the world. All billionaires have spent and continue to spend huge 

sums on charity. Rockefeller, despite the bad attitude of society to him during his life, was included, as noted, 

in the list of creators, pillars of the American economy. Unlike the Ukrainian oligarchs, he did not receive a 

branch of the economy as a gift. Rockefeller himself created an entire industry that still remains one of the 

leading in the United States. The successor to Standard Oil, known as ExxonMobil, is one of the largest oil 

companies in the world. In addition, the entrepreneur has created the Rockefeller Foundation, which funds 

many areas in science, education, culture, social sphere, including projects to combat poverty. 

Americans: Jeff Bezos (Amazon.com), Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett (Berkshire 

Hathaway), Larry Ellison (Oracle), Mark Zuckerberg (Facebook), Michael Bloomberg (Bloomberg), Larry 

Page (Google). Most of them are not oligarchs in the classical sense of the word. That is, they are not 

directly related to politics. The only exception is former New York Mayor Bloomberg, who managed to 

join the ranks of both Republicans and Democrats. As a billionaire and owner of numerous media outlets, 

he is well suited to identify him as an oligarch under the Law on the Prevention of Threats to National 

Security Related to the Excessive Influence of Persons with Significant Economic or Political Significance 

in Public Life (Oligarchs). However, Michael Bloomberg is not a threat, but, on the contrary, a powerful 

source of success for the US economy. And this makes American oligarchs significantly different from 

Ukrainian ones. Historically, American oligarchs have created economies, enriched themselves, multiplied 

national wealth, and thus gained influence over power. Ukrainians – on the contrary: through access to 

power, national resources, got the opportunity to get rich2. The oligarchs in Ukraine emerged as a result of 

the collapse of the socialist system, when much of the state property became their property. They continue 

to treat the state budget as a source of enrichment. In addition, their business is often linked to Russia, 

especially oil and gas, and they are dependent on Russia. At the same time, their American "colleagues" 

became rich primarily because of the benefits and advantages that other businessmen gave them – because 

of the conspiracy that the government was fighting. The mass consumer even benefited from the conspiracy 

because it helped lower prices, ruining competitors or forcing them to succumb to the dictates of the 

oligarchs. Ukraine’s wealthy, holding a monopoly position in the market of petroleum products, air 

transportation, steel, etc., on the contrary, keep prices high, from which the final consumer suffers. Today 

in the United States, unlike in Ukraine, there is no reason to fight the oligarchs as a phenomenon. As for 

the organizational conditions under which the oligarchs, these conditions are considered in the publication 

"Research: how the oligarchs affect the economy of Ukraine to the detriment of our country", the results 

 
1 BBC News Україна (2021). Закон про деолігархізацію в Раді: як Зеленський "мінусуватиме" олігархів 

<https://www.bbc.com/ukrainian/news-57342328> (2021, July, 19). 
2 Ільченко, В. (2021). Як боротися з олігархами. Американські практики <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/ 

3247428-ak-borotisa-z-oligarhami-amerikanski-praktiki.html> (2021, July, 19). 
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of which are presented by O. Kutyshenko1. The publication notes that the Center for Economic Strategy 

has issued an analytical document "Release the captured state of Ukraine." “State capture” refers to a type 

of corruption, namely the exercise of political influence through changes in laws, policies, regulations to 

obtain unfair benefits for a particular business. The authors analyzed the risks it creates for the economy 

and society. Here are the main theses of this study. There are the following types of seizure of the state: 

1) seizure of the regulator (for example, in the case of natural monopolies); 2) capture of the budget (in case 

of receiving preferences with the use of budget funds) and 3) capture of state enterprises. In Ukraine, based 

on the results of the analysis, there are risks of all types of state occupation. As a result, Ukrainian oligarchs 

cause great harm to the state. Yes, DTEK deliberately lowered electricity prices. As a result, state-owned 

Energoatom and Centerenergo, as well as other market participants independent of the non-monopolist, 

suffer. The expert explained what the oligarch wanted2. According to media reports, DTEK’s CEO is using 

such monopoly blackmail to try to get the bill № 5600 to be removed from parliament, which, among other 

things, provides for an increase in the environmental tax on CO2 emissions. Thus, R. Akhmetov’s DTEK 

has excessive market power and uses it to put pressure on the authorities. It is clear that the losses of the 

state of Ukraine from the actions of the oligarch are huge. After all, the energy sector is one of the 

strategically important and failure in its work is an extremely serious threat to national security. In order 

to neutralize this threat, to exclude the possibility of harm to the state, it is necessary to develop such 

organizational conditions that would prevent damage in all these areas of seizure of the state (seizure of 

the regulator, seizure of the budget and seizure of state enterprises). We have developed a model of 

organization of economic activity, in the conditions of which it is impossible to cause harm to the state in 

all the above areas. The essence of these organizational conditions requires separate consideration. It is 

clear that such conditions should be enshrined in the bill on de-oligarchization. This is, so to speak, the 

first block of issues of the bill on deoligarchization. In addition to the above conditions, the bill on de-

oligarchization should contain mechanisms to increase the social responsibility of oligarchs. The problem 

of corporate social responsibility first began to develop in the West in the 1950s. It was at this time that 

Howard Bowen’s seminal work, Corporate Social Responsibility, emerged, in which the author argued that 

business decisions should pursue not only economic but also social interests. 

Further development of the problem of social responsibility of entrepreneurs was associated with the 

huge role that business plays in society. In the modern world in the West, every business entity is aware 

that if it is only about its own interests in a modern market economy, it will not work effectively. Thus, all 

business standards, customs, professional requirements, all corporate culture in business are aimed not only 

at making a profit, but also at fulfilling high social obligations. It is believed that a corpora tion is more 

than an economic institution – it is a socio-economic organism. It has its own mechanisms of self-

regulation that impose higher standards on it than the state. Otherwise, the loss of image, business 

reputation, complete economic failure. According to SN Shishkin, the social responsibility of business 

should be understood as the obligation of business entities to carry out such activities that not only do not 

violate the law, the interests of society, contractors, but also participating in solving social (public) 

problems. Corporate social responsibility in this sense is nothing more than the positive responsibility of 

business entities. Moreover, this is a real embodiment of the principle of partnership in business relations 

not only horizontally but also vertically. The principle of partnership of economic entities as a principle of 

business law presupposes business cooperation of these entities, not their assistance to each other in 

fulfilling obligations3. The implementation of such provisions in the bill on de-oligarchization will be in 

line with world practice4, as well as contribute to the achievement of the objectives of this document. 

Conclusions from this study and prospects for further exploration in this direction. The problem of offenses 

and legal liability for them occupies one of the leading places in legal science. Such negative phenomena 

as embezzlement of the state budget, corruption, withdrawal of funds offshore, the monopoly position 

 
1 Кутишенко, О. (2017). Дослідження: як олігархи впливають на економіку України. LBTV 

<https://lb.ua/economics/2017/03/27/362142_doslidzhennya> (2021, July, 19). 
2 Загребельська, А. (2021). Компанії олігарха Ріната Ахметова навмисно обвалили ціни на електроенергію 

в Україні. Українські Національні Новини Інформаційне Агентство <https://www.unn.com.ua/uk/news/193501> 

(2021, July, 19). 
3 Шишкин, С. Н. (2004). Вопросы ответственности в предпринимательских отношениях. Развитие 

хозяйственного законодательства на современном этапе: Материалы международной научной конференции 

29 апреля 2004 года. Mосква: Проспект, 127-128. 
4 Griffith Sean, J. (2016). Corporate Governance in an Era of Compliance. William & Mary Law Review, 57, 6. 
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of business in the market, etc. require special attention. We have developed a model of organization 

of economic activity, in the conditions of which it is impossible to cause harm to the state. Such conditions 

should be enshrined in the bill on de-oligarchization. In addition to the above conditions, the bill on de-

oligarchization should contain mechanisms to increase the social responsibility of oligarchs.  
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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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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. 
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When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular 
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