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Тимченко Л. О. Юридична природа виникнення нової держави 
(за матеріалами праці «Декларація прав та обов’язків держав» академіка
В. М. Корецького)

У статті визначені завдання, які постали перед юристами, які вивчають про�
блему виникнення міжнародної правосуб’єктності у держави. Відзначається, що
одноманітно вирішити питання про момент початку міжнародної право�
суб’єктності держави неможливо, що функцію своєрідного індикатора початку
правосуб’єктності нового суверенного актора виконує акт про визнання.
Показується роль В. М. Корецького у вивченні еволюції процедури визнання в
міжнародному праві. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: держава, міжнародна провосуб’єктність, визнання, деклара�
тивна теорія визнання, народ, право народів на самовизначення.

В 1903 г. профессор Д. П. Никольский констатировал: «Образование но�
вых государств всегда составляет переворот в международном праве» [25,
с. 20]. Такой вывод достаточно точно описывает ситуацию, сложившуюся в
международном праве начала XXI в. В результате распада Советского Со�
юза и ряда государств Центральной и Восточной Европы вновь актуали�
зировался вопрос о том, какое политико�правовое образование может
быть отнесено к категории государства — субъекта международного
права и каким образом это происходит. В советской доктрине междуна�
родного права доминировала позиция, связывающая возникновение ново�
го государства с реализацией народом права на самоопределение. Как от�
мечал Г. И. Курдюков: «Возникновение нового государства представляет
такой юридический факт, который связан с волеизъявлением народов, то
есть с реализацией права на самоопределение. С этой стороны новое госу�
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дарство признается субъектом международного права, поскольку оно воз�
никло в результате совершения правомерных действий» [26, с. 20]. 

В западной доктрине международного права вопрос о возникновении
нового государства рассматривали под иным углом зрения. Исследователи
пытались понять: наличие каких критериев позволяет судить о появлении
(существовании) нового государства? И кто принимает решение о леги�
тимном происхождении нового суверенного образования? [9]

К концу 80�х — началу 90�х гг. ХХ в. (к началу эпохи относительной де�
идеологизации международно�правовой доктрины) стало очевидным, что
однообразно решить вопрос о моменте начала правосубъектности госу�
дарства невозможно. Государства Балтии — Литва, Латвия, Эстония —
обосновывали свой выход из СССР фактом восстановления (возвращения)
государственной территории, которая стала предметом противоправной
военной оккупации [1, p. 333; 25]. Другие республики бывшего СССР про�
возгласили свою независимость, ссылаясь на историческую справедли�
вость, непрерывную государственность и руководствуясь правом на само�
определение [18, c. 1157; 16; 17]. Заявили о своей независимости «истори�
чески утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение» (из
конституции Абхазии — прим. Л. Т.) политико�правовые образования —
Абхазия, ПМР и Южная Осетия. 

Учитывая то, что в международном праве продолжается дискуссия о
характере закрепления критериев государственности, а также об их
перечне; принимая во внимание тот факт, что международное право не
регламентирует процедуру образования государств; памятуя о том, что не
существует международно�правовой процедуры, которая бы позволяла
судить о легитимности (нелегитимности) возникновения государства,
функцию своеобразного индикатора начала правосубъектности нового су�
веренного актора суждено было исполнить акту о признании. При этом
важно отметить, что в современных условиях процесс признания государ�
ства — это фактически дипломатическая процедура, которая сводится к
публичной огласке отношения признающего государства к государству
признаваемому. Не существует норм, которые бы обязывали государства
признавать (либо не признавать) то или иное политическое образование.
Не имеет правовой регламентации процедура признания. Не существует
общепризнанных, кодифицированных критериев признания (их часто
отождествляют с критериями государственности — прим. Л. Т.), равно как
не закреплено правовое понимание самого института признания. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить первоочередные задачи,
стоящие перед юристами�международниками, исследующими проблему
обретения государством международной правосубъектности:

1. Решить вопрос о перечне критериев государственности;
2. Определить место и роль акта о признании в отношении начала

международной правосубъектности государства;
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3. Дать международно�правовое толкование термину «народ», а так�
же понятиям, родственным по своему значению: «этнос», «нация»;

4. Дать международно�правовую оценку праву на сецессию как од�
ной из форм реализации права на самоопределение. 

Такие задачи не могут быть решены без обращения к научному насле�
дию, благодаря которому мы можем понять язык права определенного пе�
риода, которое хранит идеологические тайны, а главное, служит компасом
в поиске ответа на современные вопросы. В этом смысле наиболее показа�
тельным периодом в истории международного права стал конец XIX —
начало XX вв. Именно этот этап подводит нас к пониманию причин появ�
ления тех пробелов и несоответствий, которые существуют в междуна�
родном праве сегодня. 

В работе «Декларация прав и обязанностей государств» академика
В. М. Корецкого, опубликованной в 1962 г., мы находим четкую формули�
ровку направляющих линий для нашего исследования. Систематизируя и
подвергая краткому анализу все разработанные к тому времени проекты
основных прав и обязанностей государств, ученый показывает нам эволю�
ционное развитие международно�правовой доктрины по целому ряду ба�
зовых вопросов: на основании каких принципов государства должны стро�
ить свои отношения; как «старые» государства постепенно избавлялись от
«бремени белого человека» в отношении определения судьбы «нецивили�
зованных или варварских рас»; как в классическом международном праве
кодифицировался вопрос о праве латиноамериканских государств на
независимость, на невмешательство в их внутренние дела, на равенство;
наконец, существуют ли какие�либо перспективы у проекта Декларации
прав и обязанностей государств, подготовленного Комиссией междуна�
родного права ООН в 1949 г. 

Из всего спектра представленных В. М. Корецким вопросов остановим�
ся на характеристике тех из них, которые приблизят к решению задач,
сформулированных в начале нашего исследования. 

В проектах декларации прав и обязанностей государств, рассмотренных
выдающимся украинским ученым, не содержалось положений, которые бы
закрепляли критерии государственности либо давали цельное определе�
ние самому понятию «государство». Не вступает В. М. Корецкий и в дискус�
сию по поводу содержания ст. 1 Межамериканской конвенции прав и обя�
занностей государств 1933 г., где речь идет о перечне критериев государст�
венности [11, p. 364–365]. Это объясняется тем, что на рубеже XIX–XX вв.
вопрос об образовании государства относился исследователями к компе�
тенции внутреннего государственного права [5, с. 602] или даже к категории
исторических событий, к вопросу факта [14, с. 33; 15, с. 494; 13, с. 569], а не
права. «Исследование процесса развития государств не есть дело между�
народного права, — писал в 1902 г. И. Рогалевич. — Государство может воз�
никнуть при помощи завоевателя, религии, из колоний, как результат
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международного союза» [28, с. 17; 27]. Л. Камаровский в этом смысле отме�
чал, что «вопросы, когда и как возникают новые государства, не относятся
к международному праву; на них отвечает либо право государственное, ли�
бо история» [19, с. 126]. Полагаем, что В. М. Корецкий не считал нужным об�
суждать то, что является очевидным для любого юриста1. 

Закрепление международно�правового статуса государства находится,
как отмечалось ранее, в определенной зависимости от состояния его при�
знанности. В конце XIX в. государства решали вопрос о присутствии в
международно�правовых отношениях нового суверенного участника кол�
лективно2 и только пытались выработать «определенную юридическую
теорию», которая бы стала ориентиром для практики реализации вопроса
[19, с. 128]. Академик В. М. Корецкий помогает нам проследить, как эволю�
ционировала процедура признания, как от коллективного (конститутивно�
го по сути) подхода государства постепенно переходили к декларативно�
му. Из работы знаменитого ученого мы узнаем, что ст. 12 Резолюции 7�го
(Будапештского) Всеобщего конгресса мира 1896 г. закрепляла прогрес�
сивную идею о том, «что о возникновении нового государства следует
лишь извещать другие государства», что «ни о каком, поэтому, особом
«признании» нового государства не шла речь» [20, c. 7]. В то же время важ�
но отметить, что декларативное признание распространялось исключи�
тельно на государства «цивилизованные». «Статья 18, — пишет В. М. Ко�
рецкий, — признает за населением колонии, созданной лицами, принадле�
жащими к цивилизованной нации (выделено В. М. Корецким), право тре�
бовать автономии или образовать независимое государство. Этого права
ст. 19 не признает за населением колоний, установленных на территориях,
занятых нецивилизованными или варварскими расами (выделено
В. М. Корецким)» [20, c. 8]. Участники 7�го Всеобщего конгресса мира
(1896 г.) добивались создания «своеобразного опекунского совета для коло�
ний». «Каждая нация, — говорилось в проекте комиссии, — имеет право —
с момента, когда она достигнет определенного уровня цивилизации, и если
она обладает определенной территорией (une assiette territotiale) — стать
(se constituer) государством с согласия международной общности сообраз�
но общим условиям, ею (общностью) устанавливаемым» [20, c. 28].

Исходя из анализа приведенных положений, можно заключить, что в
конце XIX — начале ХХ вв. в теории и практике международного права
одновременно существовали два подхода к появлению новых государств:
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1 Дискуссия о перечне критериев государственности поддерживается западными учеными с момента
появления ст. 1 Межамериканской конвенции прав и обязанностей государств 1933 г. [7, р. 67; 4, р. 47;
6, р. 110–132; 12, р. 9; 8; 2, р. 75]
2 «Под признанием, — писал Л. Камаровский, — следует разуметь принятие международным союзом
в свою сферу нового государства на принципах взаимности и равенства». [19, с. 128] Коллективная
практика решения вопроса о признании сложилась в отношениях между европейскими государства$
ми еще в XVII в. «Начиная с Вестфальского конгресса в международно$правовую практику нового
времени вводится правило, согласно которому принятие в «семью народов» нового члена произво$
дится с согласия самой международной общественности» [29, с. 10].
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декларативный (появление государств «цивилизованных») и конститу�
тивный (принятие в число государств территорий, которые были населе�
ны колонизаторами). Правом на самоопределение не обладали колониаль�
ные народы, не достигшие определенного уровня цивилизации, их жизне�
деятельность находилась под контролем колонизаторов1. 

Как видим, государства строили свое отношение к тому или иному но�
вому образованию, исходя из того, относится ли новое политико�правовое
образование к «цивилизованным народам» либо к категории «колоний и
земель, получивших политическую организацию». 

Несколько позже, в 1916 г.2, США расширили круг государств, вступле�
ние которых в международно�правовые отношения не предусматрива�
лось3. Как писал В. М. Корецкий: «Указанием на то, что правом на равенст�
во обладает государство, «принадлежащее к обществу государств», вво�
дится ограничение для государств «непризнанных», которых правящие
круги США — в их произвольной политике непризнания неугодных им
правительств, государств с неугодным им строем — отказываются при�
числять к «обществу государств» [20, c. 18]. 

Позиция международного сообщества (представленного исключитель�
но «цивилизованными народами») со временем трансформировалась.
В этом смысле прогрессивным можно считать проект Декларации о пра�
вах и обязанностях государств, подготовленный в рамках Института меж�
дународного права в 1921 г. «В I�й же статье, — пишет В. М. Корецкий, —
выдвигалось право каждого народа, создавшего государство, на междуна�
родное признание. Но для такого признания выдвигались условия, могу�
щие свести на нет это право: чтобы «правительство было способно поддер�
живать порядок внутри и сотрудничать с внешним миром (a l’extJrieur) в
организации, постоянно развивающей отношения, основанные на общем
благе, правосудии и мире» [20, c. 33]. С позиции сегодняшнего дня эти тре�
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1 Более детальную теоретическую разработку данных вопросов мы находим в работе Л. Камаровского
«Основные вопросы науки международного права». Автор достаточно подробно описывает процеду$
ру вступления в международно$правовые отношения новых политико$правовых образований: «В раз$
личные исторические эпохи действием различных причин вызываются к жизни новые политические
тела, но в пределах международного союза процесс этот совершится одним из трех способов: 1) по$
средством отделения областей от целого, с которыми они до того были связаны и 2) посредством сли$
яния двух или нескольких государств в новые политические тела. …. Третий путь образования новых
государств, который не подходит под перечисленные две главные категории, состоит в том, что изве$
стные колонии и земли, получившие политическую организацию, будут признаны мирно со стороны
некоторых держав или даже всего международного союза новыми самостоятельными государствами;
это есть путь международной инвеституры, признание политической самостоятельности за землями,
дотоле ее не имевшими. Таково признание в 1885 г. в акте Берлинского конгресса государства Конго
самостоятельным со стороны всех цивилизованных государств. Тут нет ни отделения, ни слияния, а
есть признание, как бы создание нового политического тела совокупностью других государств. Эти
различные способы возникновения государств осуществляются то насильственным путем, то мир$
ным путем договоров. Но как бы ни возникло государство, оно должно быть признано другими». [19,
c. 127]
2 Речь идет о Декларации прав и обязанностей государств, которая была принята Американским Ин$
ститутом Международного права в 1916 г.
3 О политике и практике непризнания CША см.: [10; 21].



бования не выглядят угрожающими праву на самоопределение. Ведь госу�
дарство не может эффективно существовать без того, чтобы контролиро�
вать свой внутренний порядок и организовывать внешние отношения. Тог�
да же, в начале ХХ в., эти условия, как справедливо отмечал В. М. Корец�
кий, «облегчали возможность вмешательства». Статья 2 проекта содержа�
ла формулу, на первый взгляд расширявшую круг потенциальных субъ�
ектов на самоопределение. В ней предлагалось признать все государства
«свободными и равными по праву» без различия расы, религии или его мо�
щи», но тут же сразу оговаривалось, что они свободны и равны «соразмер�
но» (B paritJ) степени их цивилизации, т.е. осознания ими своих междуна�
родных обязанностей» [20, c. 34]. 

В ходе работы первой сессии Международного юридического союза
(май 1919 г.) к процедуре обсуждения перспектив развития «наций» (сло�
вами документов — прим. Л. Т.) юристы обратились вновь. В. М. Корецкий
красноречиво описывает эту дискуссию: «Говорили о независимости госу�
дарств, но не о независимости народов, а государств. Колониальные наро�
ды добивались своей независимости, а им говорили, нужно выяснять, каж�
дая ли нация имеет право стать (de se constituer) государством. Для этого
по�господски требовали достижения «определенного уровня цивилиза�
ции» [20, c. 26]. 

К вопросу о праве народов на самоопределение государства невозможно
было не обращаться. Создание Польши, Чехословакии требовало закрепле�
ния подобной нормы в международном праве. В 1925 г. в рамках подготовки
проекта Декларации прав и обязанностей государств Межпарламентским
Союзом к проблеме вновь обратились. «Народы, — записано в ст. 9, — име�
ют неотчуждаемое и неотъемлемое право свободного самораспоряжения
(autodisposition)»1. По поводу этой статьи В.М. Корецкий написал: «О ней
долго спорили. Явно боялись, что ее могут распространить на колониальные
народы… Но, повторяю, колониальным народам не собирались предостав�
лять «право распоряжения». Их удел�де — быть под опекой…» [20, c. 51]. 

Данное положение лишний раз подтверждает тот факт, что в начале
XX в. государства все еще были не готовы принять в «свой круг» народы
«нецивилизованные».

Описывая достоинства и недостатки Конвенции о правах и обязаннос�
тях государств, принятой на VII�й Конференции американских госу�
дарств в Монтевидео 1933 г., В. М. Корецкий очень кратко затрагивает
вопрос о признании. Он пишет: «Мы находим в ней и признание, оказав�
шееся простой фикцией, того, что «государства юридически равны, обла�
дают теми же правами и имеют равную возможность (capacity) их осуще�
ствления» (ст. 4)» [20, c. 56]. Почему авторитетный советский ученый в се�
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этой же причине смысловое наполнение данного термина часто заводит в тупик современных ученых.
Цитировалось по: [20, c. 50].



ППаамм’’яяттіі  ВВооллооддииммиирраа  ММииххааййллооввииччаа  ККооррееццььккооггоо  ((ддоо  112200

ррііччччяя  зз  дднняя  ннаарроодджжеенннняя))

рьез не воспринимает положения Конвенции Монтевидео? Ведь на прак�
тике речь идет о кодификации декларативного теории признания1. Таких
причин несколько. Для нас важнейшей является следующая: на практике
ни европейские государства, ни тем более США не демонстрировали свою
приверженность закрепленному в Резолюции 1896 г. и Конвенции Монте�
видео 1933 г. положению, т.е. декларативной теории признания. А тот
факт, что США подписали Конвенцию Монтевидео с оговорками (к 11 из
12 статей), действительно свидетельствует об двойственности американ�
ского подхода к вопросам признания. 

Рассматривая вопрос о юридической природе возникновения нового го�
сударства в современных условиях, мы неизменно сталкиваемся с пробле�
мой определения адресата права на сецессию. Памятуя о том, что право на
сецессию является одной из форм реализации права на самоопределение,
важно отметить, что «с самого начала существования принципа самоопре�
деления его сфера действия не ограничивалась вопросами колониализма»
[23]. Первоначально «этот принцип был тесно связан с концепцией государ�
ства�нации и его смысл состоял в том, что каждая нация должна обрести
свою государственность» [23]. Именно в таком контексте в Резолюции Все�
общего конгресса мира 1896 г. были закреплены следующие положения:
«Каждая нация имеет право на правомерную защиту» (ст. 7); «каждая на�
ция обладает неотчуждаемым и неотъемлемым правом полной свободы в
распоряжении самой собой» (ст. 8); «солидарность между всеми нациями»
(ст. 9); «нации суверенны и равны» (с. 14). В. М. Корецкий по этому поводу
писал: «В докладе делалась попытка определить, какие права присущи
(inhJrents) нации, указывалось, что таковыми являются те, которые долж�
ны принадлежать субъекту международного права и без которых он полно�
стью или частично был бы лишен этого свойства (субъектности)» [20, c. 56]. 

Особый интерес с точки зрения понимания эволюционных процессов в
деле определения круга субъектов права на самоопределение представ�
ляет «Мирная программа Вильсона»2. В «Программе» употребляются
термины «народ», «нация» и «национальность». Из контекста документа
сделать однозначный вывод о содержании этих терминов достаточно
сложно. Говоря о государствах, В. Вильсон чаще всего применяет термин
«народ» (п. 6 Первой части Программы, п. 1 Третьей части Программы).
Особый интерес вызывает п. 14 Первой части Программы: «С целью вза�
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1 Содержание ст. 3 сводится к следующему: «Политическое существование государства независимо от
признания другими государствами. Даже до признания государство имеет право защищать свою це$
лостность и независимость, обеспечивать самосохранение и процветание и, наконец, организовы$
ваться по собственному усмотрению, издавать законы в соответствии с собственными интересами,
руководить своими службами и определять юрисдикцию и компетенцию своих судов» [11,
p. 364–365].
2 Программа изобилует предложениями, реализация которых в начале ХХ в. могла бы избавить совре$
менные государства от целого ряда проблем, связанных с определением границ и возникновением
новых государств. Эта программа, равно как и вся деятельность американского президента, широко
критиковалась в Советском Союзе. Полагаем, что по причинам идеологической целесообразности
В.М. Корецкий не упоминает об этой программе в своей работе.



имного обеспечения политической независимости больших и малых наций
должно быть образовано всеобщее объединение народов на определенных
договорных условиях» [22, c. 26]. Можно предположить, что понятие
«нация» в данном случае синонимично понятию «народ�этнос», а понятие
«народ» применяется по отношению к сложившимся более или менее го�
могенным государствам, в смысле «народ�демос». В замешательство при�
водит п. 2 Второй части Программы: «Народы и государства не должны
быть передаваемы от верховной власти одного государства под верховную
власть другого государства, как будто дело идет о предметах и камнях в
какой�либо игре, хотя бы это и была великая игра в равновесие сил, кото�
рое уже отныне и навсегда дискредитировано» [22, c. 27–28]. Текст данной
статьи позволяет констатировать, что у В. Вильсона (в отличие от юрис�
тов�международников его времени) не было устоявшегося взгляда на со�
держание терминов «народ», «нация», «народность». Тот факт, что амери�
канскому президенту принадлежит инициатива разрешения территори�
альных вопросов (связанных с фиксацией границ сообразно «явно позна�
ваемым национальным признакам»), бесспорен. В «Программе» мы нахо�
дим положения о: восстановлении самостоятельности Бельгии (п. 7 Первой
части); освобождении французской территории и возвращении Франции
Эльзаса�Лотарингии (п. 8 Первой части); исправлении итальянских гра�
ниц (п. 9 Первой части); возможности автономного развития народностей
Австро�Венгрии (п. 10 Первой части); территориальной неприкосновенно�
сти балканских государств (п. 11 Первой части); самостоятельности турец�
ких частей Османской империи (п. 12 Первой части); образовании незави�
симого польского государства (п. 13 Первой части). 

Колониальные вопросы В. Вильсон предлагал решать исключительно в
духе политики развитого буржуазного общества — в интересах госу�
дарств�колонизаторов. По этой причине «беспристрастное удовлетворе�
ние всех колониальных притязаний» не связывалось им с независимостью
колониальных народов [22, c. 15]. 

Описанный документ серьезно повлиял на развитие международного
права. Ученые часто ссылаются на него, утверждая [3, p. 13–18], что имен�
но В. Вильсон внес сумятицу в умы исследователей и заложил фундамент
для продолжительного спора о субъекте права на самоопределение. Одна�
ко анализ следующих за «Программой» проектов прав и обязанностей го�
сударств позволяет сделать вывод о том, что в доктрине международного
права классического периода сложилась устойчивая тенденция призна�
ния адресатом права на самоопределение «цивилизованного народа (на�
ции)». В то время как борьба колониальных народов за независимость
вступала в свою финальную фазу. 

Проведенная аналитическая работа позволяет констатировать, что в
конце XIX — начале ХХ вв.: 
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1) Вопрос о возникновении государства рассматривался как истори�
ческая данность (в лучшем случае, он должен был входить в компетенцию
внутреннего государственного права). По этой причине В.М. Корецкий не
затрагивает в работе «Декларации прав и обязанностей государств»
вопрос о понятии «государство» и не вступает в дискуссию о критериях го�
сударственности. 

2) В международном праве получила закрепление обычная норма о
критериях государственности, к числу которых большинством авторов от�
носились: территория; население, проживающее на этой территории;
власть (государственная, публичная).

3) В теории и практике межгосударственных отношений различали
такие категории народов, как: «цивилизованные народы»; «колонии и зем�
ли, получившие политическую организацию»; «население колоний, уста�
новленных на территориях, занятых нецивилизованными или варварски�
ми расами». В зависимости от принадлежности к той или иной категории
государствами решался вопрос о возможности применения к ним деклара�
тивного или конститутивного подхода в признании (либо о неприменимос�
ти любого из них).

4) США обосновывали и развивали практику «непризнания» полити�
ко�правовых образований, которые не соответствовали, по их мнению,
критериям государственности. 

5) Государства подошли вплотную к рассмотрению вопроса о праве
на самоопределение «цивилизованных государств». В результате на карте
мира появилась целая группа новых государств, в числе которых: Болга�
рия, Румыния, Сербия, Черногория, Польша и Чехословакия. 

6) Суверенные участники международно�правовых отношений были
единодушны в том, что на них возлагалась «священная миссия» окульту�
ривания нецивилизованного населения тех или иных регионов. 

7) Решение о существовании нового государства принималось в боль�
шинстве случаев коллективно (конститутивная теория признания). Ис�
ключительным случаем стал Советский Союз, легитимное появление
которого долго оспаривалось. Кодификация положений о «политическом
существовании государства независимо от признания его другими госу�
дарствами» (ст. 3 Конвенции Монтевидео) существенно не повлияла на
практику предоставления признания государствами. 
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ННааттааллііяя  ММииккооллааїїввннаа  ООннііщщееннккоо,,  
доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України, член
кореспондент АПрН України,
завідувач відділу теорії держави і права 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ДДоо  ппииттаанннняя  ппрроо  ссппііввввіідднноошшеенннняя  ккааттееггоорріійй  ««ююррииддииччннаа
ккооммппааррааттииввііссттииккаа»»,,  ««ппооррііввнняяллььннее  ппррааввооззннааввссттввоо»»  
ттаа  ««ппррааввооввіі  ссииссттееммии  ссууччаассннооссттіі»»

Оніщенко Н. М. До питання про співвідношення категорій «юридична комQ
паративістика», «порівняльне правознавство» та «правові системи сучасності»

Цікавим і малодослідженим питанням в юридичній науці є питання про
співвідношення категорій та наукових напрямів «юридична компаративістика»,
«порівняльне правознавство», «правові системи сучасності». Зокрема, дана
публікація присвячена визначенню місця наукового напряму «правові системи
сучасності» в системі юридичних знань.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: правова система, правова сім’я, порівняльне правознавство,
юридична компаративістика, правові системи сучасності.

Серед багатьох наукових напрямів юридичної науки чільне місце нині
займають ті, що присвячені виникненню, розвитку та функціонуванню
правових систем сучасності. Слід зазначити, що ця сфера знань охоп�
люється такими науковими напрямами: «порівняльне правознавство»,
«юридична компаративістика», «правові системи сучасності».

Якщо перші два — їх сутність, природа, зміст — неодноразово розгля�
далися юридичною наукою, аналізувалися вітчизняними та зарубіжними
вченими, то третій напрям — «правові системи сучасності» — дослідже�
ний недостатньо. Насамперед це стосується визначення його місця в сис�
темі юридичних знань та серед інших перерахованих категорій.

Спробуємо подолати відповідні прогалини. Відразу зазначимо, що юри�
дична компаративістика і порівняльне правознавство, на нашу думку, є
практично тотожними поняттями. Цілком поділяємо з цього приводу точ�
ку зору О.Ф. Скакун. Визначаючи різні термінологічні уточнення в певних
регіонах світу, відомий вчений ототожнює ці категорії [7, 15].
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Як тотожні ці категорії розглядають вчені відділу теорії держави і пра�
ва Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [5, 10].

Що ж стосується напряму «правові системи сучасності», то, на наше
глибоке переконання, ним охоплюються, по�перше, дослідження особли�
востей, природи, структури, функцій правової системи як соціального фе�
номену правової дійсності, по�друге, аналіз класичних, гібридних, тра�
диційних правових систем, в тому числі їх порівняння.

Після того як окреслений формат вказаного напряму наведемо певні
важливі, в контексті нашого розгляду, характеристики. В першу чергу,
мова піде про предмет дослідження.

Будь�яка наука, що претендує на самостійність, повинна мати свій
власний предмет. Предмет науки — це ті явища і процеси, які досліджу�
ються нею, на яке спрямоване наукове пізнання [6, 85].

Отже, порівняльне правознавство (англ. — «comparative law», юридич�
на компаративістика) — це наука, яка займається дослідженням загаль�
них та специфічних закономірностей виникнення, розвитку та функціону�
вання сучасних правових систем світу на макро� та мікрорівнях.
Порівняльне правознавство є об’єктивно�необхідним процесом пізнання
права у загальносвітовому порівняльному аспекті, тобто порівняння між
різними правовими системами, їх типами (сім’ями), групами. Його активі�
зації та вдосконаленню сприяють процеси, що відбуваються у світовому
співтоваристві, а саме: розробка та формування правових систем молодих
держав; поширення та поглиблення зв’язків між державами та групами
країн; політична та правова інтеграція [5, 10].

Предмет «правових систем сучасності» можна визначити як вивчення
загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку та
функціонування національної правової системи, її ментальних особливос�
тей, а також порівняння правових систем у рамках правових сімей, або
порівняльне пізнання останніх.

Важливого значення у зв’язку з цим набуває аналіз деяких інших кате�
горій, зокрема, категорії «правова система».

Існує безліч різних визначень систем, які пропонують вчені — філосо�
фи, соціологи, юристи [8, 48]. Узагальнивши їх, можна зробити висновок,
що система — це упорядкована сукупність елементів, які взаємопов’язані
й взаємодіють один з іншим, яка є відносно самостійною та органічно єди�
ною, характеризується внутрішньою цілісністю та автономністю
функціонування.

Перераховані ознаки притаманні й правовій системі, хоча поняття ос�
танньої «означає набагато більше, ніж просто явище, що формально підпа�
дає під ознаки будь�якої системи» [2, 40–55]. З цієї точки зору під право�
вою системою пропонується розуміти єдність відповідних їй компонентів
(частин), які обумовленим способом об’єднані між собою (за змістовними і
формальними критеріями) і які залежно від їх природи й характеру зв’яз�
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ку між ними (об’єктивного, природного або суб’єктивного, довільного)
складають відносно стабільну організацію [4, 257].

Для того, щоб правильно визначити структуру правової системи, не�
обхідно визначити критерії відбору її елементів. Основними вимогами в
даному випадку будуть їх внутрішня упорядкованість (організаційний
критерій), правове спрямування діяльності (правовий критерій), який по�
винен бути виражений нормативно у відповідних законодавчих актах, по�
ложеннях, що відображають мету створення правової системи, сферу
діяльності, характер її основних завдань та функцій, особливості їх ре�
алізації, специфічні принципи організації й діяльності тощо (програмний
критерій) [1, 521–523].

Дослідження окремих компонентів правової системи необхідно поєдну�
вати з вивченням різноманітних процесів, що дасть змогу осягнути
цілісність правової системи, виявити її внутрішні й зовнішні зв’язки. Вод�
ночас правову систему не можна зводити лише до формальних якостей
системного утворення, хоча вона й є такою. В неї необхідно вкладати більш
глибокий соціальний, конкретно�історичний та політичний зміст.

Важливість правової системи полягає в тому, що вона відображає ба�
ланс інтересів різних соціальних груп, класів суспільства. Ці інтереси от�
римують відображення в праві, законах та інших частинах системи у ви�
гляді державної волі, яка спирається на можливість владного примусу до
відповідної поведінки і покарання порушників юридичних приписів. Пра�
вова система є важливим стабілізуючим і організуючим чинником.

Усі елементи правової системи мають той чи інший ступінь норматив�
ності, оскільки багато з них походять від права, правових норм, їх складо�
вих. Нормативністю володіють також неправові явища, однак найбільш
характерна ця ознака все ж таки для права. Тому цілком справедливо вва�
жається, що право — нормативна основа всієї правової системи.

В умовах демократії дістає необхідного розвитку центральний елемент
правової системи — право.

Цілісна правова система, що розглядається в єдності всіх її компо�
нентів, є вже не механічною сумою складових, а має нову, важливу
соціально�політичну, ідеологічну, юридичну якість, не властиву окремим
її частинам. Норми права породжують правовідносини. Правовідносини
слугують формою реалізації юридичних норм. Правомірна поведінка
учасників правовідносин складає сутність законності та правопорядку, які
є наслідками функціонування правової системи, що свідчить про ефек�
тивність останньої [3, 120].

Наведені характеристики допомагають зрозуміти тенденції розвитку
тієї чи іншої правової системи, визначити прогностичний курс, що є не�
обхідним для забезпечення ефективності законодавства, вдосконалення
правотворчості та правореалізації з метою забезпечення прав, свобод та
законних інтересів особи.
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Ще одним необхідним для нашого дослідження є поняття «правової
сім’ї». 

Поняття «правова сім’я» є теоретико�синтетичним утворенням. У ре�
альному житті ми маємо справу не з сім’ями, а з національними правови�
ми системами. Дослідження правових систем окремих країн формують
широкий масив ем-піричних даних, які дають змогу побачити особливості
кожної держави. Але накопичення інформації про правові явища різних
країн вимагає її систематизації. Розглядаючи особливості історичного ви�
никнення права в різних країнах, його побудови, юридичної практики та
інших чинників, можна зафіксувати закономірні зв’язки між різними пра�
вовими системами. Для того, щоб скласти глибокі наукові уявлення про за�
кономірності розвитку права в різних регіонах світу, скласти його правову
карту, яка буде відповідати дійсності, зробити обґрунтовані прогнози що�
до шляхів подальшого розвитку правових систем, необхідно об’єднати
існуючі національні правові системи у певні групи та сконцентрувати ува�
гу на порівнянні різних «моделей», типів права, уособленням яких і є «пра�
вові сім’ї».

Правова сім’я — сукупність національних правових систем, які мають
спільні риси, що проявляються в єдності за-кономірностей розвитку та
функціонування права, домінуванні певних джерел права та правових
ідей, схожості правових категорій і понять.

Найбільш поширеною класифікацією правових сімей сьогодні є наступна:
— романо�германська (континентальна) сім’я (з виділенням в ній ро�

манської та центральноєвропейської (германської) груп);
— англо�американська сім’я;
— сім’я релігійного права (з виокремленням мусульманського, індусь�

кого та юдейського права);
— сім’я традиційного права;
— в окрему групу слід також виділити змішані правові системи.
Визначивши всі необхідні складові нашого дослідження, вважаємо, що

напрям «правові системи сучасності» є найбільш широким із зазначеного
на початку статті ряду, оскільки крім (1) аналізу національної правової си�
стеми як такої (її риси, природа, елементи тощо) включає (2) порівняльний
аналіз окремих правових систем, як то: 

1. контрастне порівняння, покликане сприяти виявленню концепцій і
методів регулювання, властивих «протилежним» правовим системам, з
метою їх поглибленого вивчення;

2. «бінарне» порівняння, сутність якого полягає в тому, що порівню�
ються дві одночасно існуючі системи, які різними шляхами та методами
досягають подібних (схожих) результатів;

3. порівняльний аналіз може бути проведений за принципом одночас�
ності (синхронно) та за принципом послідовності у темпоральних вимірах
(діахронно);
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4. порівняння може бути так званим «внутрішнім», якщо порівню�
ються елементи правової системи однієї держави, та «зовнішнім» —
порівнюються правові системи двох і більше держав;

5. порівняння може бути внутрішньотиповим — порівнюються пра�
вові системи одного типу, або міжтиповим — порівнюються складові пра�
вових систем, що належать до різних типів.

Саме зазначені порівняльні характеристики в рамках однієї правової
сім’ї чи порівняння правових систем охоплює другу складову напряму —
«правових систем сучасності» і співпадає за обсягом з порівняльним пра�
вознавством або з юридичною компаративістикою.

В такий спосіб можемо констатувати, що серед зазначених напрямів
саме «правові системи сучасності» є найбільш широкою категорією,
оскільки охоплює як дослідження окремої правової системи на рівні так
званого «внутрішнього дослідження», без порівняльних ознак, так і
порівняльний аналіз, про що йшлося вище.

Дана публікація щодо визначення місця «правових систем сучасності»
в системі юридичних наукових знань є важливою, з одного боку, як пошу�
кове знання, що допомагає систематизації, упорядкуванню певних отри�
маних результатів, з другого — такою, що може викликати певні дискусії.
Проте саме дискусійність запропонованого ракурсу досліджень, обгово�
рення в наукових колах і повинні відрізняти сучасну юридичну науку.
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Чернецька О. В., Шилінгов В. С. Юридична компаративістика як самостійна
юридична наукова дисципліна

У статті досліджуються проблеми юридичної компаративістики як самостій�
ної юридичної науки, зокрема, предмет та об’єкт, система наукових методів, її
місце та роль у системі юридичних наук.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: юридична компаративістика, порівняльне правознавство,
правова дійсність, предмет та метод юридичної компаративістики.

Будь�яка юридична наукова дисципліна виступає в якості складового
елементу загальної структури правової науки як відносно самостійне на�
укове формування. Для юридичної компаративістики й досі залишається
актуальним визначення її місця та ролі в системі юридичних наук. Са�
мостійний характер наукової дисципліни в класичному варіанті визна�
чається наявністю у неї самостійного предмета і методу дослідження.

Юридична компаративістика — система знань, накопичених у процесі
порівняльних досліджень у правовій сфері. Компаративістика — слово ла�
тинського походження (лат. Comparativus) і в перекладі означає порівнян�
ня. В сучасній науковій юридичній літературі відсутня єдина інтерпре�
тація сутності, змісту й призначення юридичної компаративістики, це ж
стосується і назви зазначеної дисципліни. Науковці використовують різні
терміни для позначення сукупності знань у порівняльно�правовій сфері,
зокрема: компаративна юриспруденція, порівняння у праві, порівняльне
право, порівняльне правознавство. На наше переконання, у широкому ро�
зумінні ці назви слід розглядати як синоніми, а суперечки з цього приводу
не мають принципового значення.

Наявність індивідуального, відокремленого предмета досліджень є
свідченням самостійного статусу науки. Тому питання стосовно визначен�
ня предмета науки є важливим і одночасно складним для будь�якої науко�
вої дисципліни.

Визначення предмета юридичної компаративістики полягає у встанов�
ленні кола понять, категорій, інститутів та інших правових явищ, які вона
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вивчає. Предмет юридичної компаративістики дає відповідь на питання,
що вона вивчає як навчальна дисципліна і що досліджує як самостійна га�
лузь знань. Відповідаючи на ці питання, необхідно зазначити, що юридич�
на компаративістика, з одного боку, має справу з такими явищами, кате�
горіями і поняттями, як процес порівняння, порівняльно�правовий метод,
співставлення та протиставлення, а з іншого — право, правові інститути,
правові системи та інші правові явища. За допомогою юридичної компара�
тивістики правові системи одних держав співставляються, протиставля�
ються, тобто порівнюються з правовими системами інших держав. Отже,
можна зробити висновок, що юридична компаративістика не зводиться
лише до порівняльно�правового аналізу законодавства, окремих галузей
та інститутів права, ідей про право. Вона спрямована на отримання
цілісної картини правового розвитку світу.

Визначаючи предмет юридичної компаративістики, необхідно зверну�
ти увагу на його співвідношення з об’єктом зазначеної дисципліни,
оскільки з’ясування цього питання є не лише теоретично важливим, але й
практично значимим. Як відомо, поняття «предмет» і «об’єкт» наукової
дисципліни не є тотожними. Поняття об’єкту науки є більш широким
порівняно з її предметом. Об’єкт, як правило, є загальним для цілої низки
наук, у той час як предмет у кожної із них свій власний, який не може
співпадати з предметами інших наук. Загальним об’єктом дослідження
для всіх юридичних наук є об’єктивно існуюча правова дійсність. З’ясову�
ючи питання щодо об’єкта юридичної компаративістики, М. М. Марченко
зазначає, що в якості такого завжди виступає об’єктивно існуюча в різних
країнах порівняльно�правова реальність. Об’єкт порівняльного право�
знавства ніким не придумується і не виводиться із нічого. Він існує в
житті, реальній дійсності [4, с. 101].

Як на елементи правової дійсності слід вказати на правові вчення, докт�
рини, концепції і правові погляди; національні правові системи; правові ма�
сиви і комплекси, що регулюють діяльність міжнародних, міждержавних
та міжурядових об’єднань; національне законодавство, різноманітні галузі
та інститути законодавства, як систему нормативно�правових актів, що ре�
гулюють або певну сферу, або однорідні суспільні відносини, закони та
підзаконні акти, окремі правові норми; юридичну техніку, що є сукупністю
правил і прийомів створення та структурування правових норм.

З’ясовуючи питання про предмет юридичної компаративістики, не�
обхідно зазначити, що єдиної відповіді на поставлене питання в науковій
літературі немає. Як справедливо зазначає Х. Бехруз, необхідно визнати,
що полеміка з приводу предмета порівняльного правознавства продов�
жується з моменту його виникнення. До сьогоднішнього дня не вироблений
загальний підхід до його визначення, оскільки серед компаративістів
відсутня єдність поглядів не лише на його предмет, але і на співвідношен�
ня його предмета з його об’єктом та методами [1, с. 18].
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В одних випадках предмет юридичної компаративістики ототож�
нюється з її цілями. Так, відомий російський вчений Г. Ф. Шершеневич
вважав, що порівняльне правознавство ставить за мету шляхом порівнян�
ня права різних народів на різних рівнях культури з’ясувати загальні за�
кони розвитку права [12, с. 16]. В інших випадках під предметом юридич�
ної компаративістики розуміють процес виявлення та аналізу загальних
принципів, що містяться у різних правових системах.

У зв’язку з цим відомий американський компаративіст Р. Паунд наго�
лошував, що порівняння існуючих у різних правових системах норм, так
само як і юридичної практики різних країн, — це лише перший крок на
шляху порівняльно�правового пізнання. Наступним і найбільш важливим
етапом на цьому шляху є проведення глибокого аналізу порівнюваного
нормативно�правового матеріалу та визначення («формулювання») за�
гальних принципів права [13, с. 70].

Схожої точки зору дотримуються й інші автори. Зокрема, О. Ф. Скакун
вважає, що предметом порівняльного правознавства є загальні та окремі,
глобальні та внутрішньоглобальні закономірності виникнення, розвитку і
функціонування правових систем світу, які пізнаються через виявлення
між ними схожості та відмінностей на мікро� та макрорівнях [7, с. 18].

На думку А. Х. Саїдова, порівняльне правознавство є науковим напря�
мом, що вивчає основні правові системи сучасності. Він окреслює коло
питань, які складають предмет порівняльного правознавства, а саме: ме�
тодологічні проблеми порівняння у праві (теорія порівняльно�правового
методу); порівняльне вивчення основних правових систем сучасності; тра�
диційне «порівняльне законодавство»; так зване функціональне порівнян�
ня; історико�порівняльне вивчення права [6, с. 25, 29].

На наше переконання, ті дослідники, які під предметом юридичної ком�
паративістики розуміють процес порівняльно�правових досліджень, ото�
тожнюють його з компаративним методом. Ті ж науковці, які в якості пред�
мета порівняльного правознавства називають загальні закономірності
(принципи) виникнення, розвитку та функціонування правових систем,
очевидно не вбачають у юридичній компаративістиці самостійної галузі
юридичних знань, тому що таке окреслення предмета зазначеної дис�
ципліни неминуче веде до її розуміння як складової частини загальної те�
орії держави і права.

Оскільки юридична компаративістика вивчає об’єкт дослідження, пра�
вову дійсність, під своїм специфічним кутом зору, тому вона має свій влас�
ний предмет дослідження, а отже повністю не співпадає із порівняльно�
правовим методом і не є складовою частиною загальної теорії держави і
права — і саме тому є самостійною юридичною науковою дисципліною.
Юридична компаративістика досліджує геоправовий простір через
порівняння комплексу правових явищ, які тісно пов’язані з політичними,
соціальними, культурними та іншими аспектами функціонування право�
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вих систем в об’єктивно існуючому національному та загальносоціальному
контексті.

Підводячи підсумки, можна визначити в якості предмета юридичної
компаративістики геоправовий простір, основними елементами якого нині
є національні правові системи, як специфічні, неповторні комплекси пра�
вових явищ, які тісно пов’язані з цивілізаційними, культурними, психо�
логічними та іншими аспектами буття людського суспільства.

У зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує думка О. Д. Тихомирова
про те, що юридична компаративістика охоплює метод і науку, науку про
метод, міждисциплінарні дослідження в межах юридичних та неюридич�
них наук та ін., відображає плюралізм наук про право та взаємопов’язані
із ним явища на основі загальнонаукового компаративного методу і компа�
ративізму як виду світогляду. Маючи міждисциплінарну природу, юри�
дична компаративістика підкреслює необхідність визнання актуальності
проблемної побудови наук, пошуку предмету компаративних досліджень
не лише на рівні загальнотеоретичних, спеціальних та галузевих юридич�
них наук, але у всьому діапазоні існування правової реальності: від право�
порядку світу, права людства до правового простору соціальних груп, гро�
мад, безпосереднього життя конкретного суб’єкта права [10, с. 13].

Будь�яка наукова дисципліна досліджує свій предмет за допомогою
низки прийомів та засобів. Сукупність таких прийомів та засобів і складає
методологію відповідної науки. Якщо предмет науки відповідає на питан�
ня, що вона вивчає, досліджує, то методологія дає відповідь на питання, як
вона це робить, тобто методологія є засобом розкриття предмета
відповідної наукової дисципліни.

Сучасний етап розвитку науки характеризується інтенсивною розроб�
кою проблем методології, що є характерним практично для всіх галузей
наукових знань. Така інтенсивність пояснюється насамперед потребами
глибшого і всебічного пізнання складних процесів суспільного буття та
перспектив його розвитку [3, с. 7]. Цікавою в цьому аспекті є думка
О. С. Звонарьової, яка зазначає, що в наш час в юридичній науці склалася
ситуація, коли адекватне осмислення політико�правових явищ минулого
та сучасності вимагає суттєвого розширення дослідницького контексту із
залученням принципово нових для юридичної науки наукових методів, які
мали б парадигмальний характер [2, с. 173].

Методологію науки можна визначити як теоретичне обґрунтування ме�
тодів, що застосовуються наукою для пізнання об’єктивної дійсності. Сто�
совно методології юридичної компаративістики необхідно зазначити, що
вона дає змогу розкрити, пізнати та дослідити її предмет. Отже, методо�
логія юридичної компаративістики — це застосування сукупності певних
теоретичних принципів, категорій, логічних прийомів і спеціальних спо�
собів пізнання геоправового простору шляхом дослідження конкретних
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національних правових систем та їх типів (сімей), тісно пов’язаних з
цивілізаційними, культурними, ідеологічними та іншими аспектами.

Як самостійний науковий напрям порівняльне правознавство має влас�
ний предмет, а також розроблені та запозичені методи, обумовлені цим же
предметом, які спрямовані на вирішення проблем, з якими порівняльне
правознавство стикається [1, с. 52].

Порівняльне правознавство використовує практично весь методо�
логічний арсенал сучасної юридичної науки. Тому методологія компара�
тивістики не може бути обмеженою використанням виключно порівняль�
но�правового методу. Разом з тим останній є провідним, домінуючим у на�
уці порівняльного правознавства. Отже, можна говорити про те, що
порівняльне правознавство засноване на свідомому, теоретично і методич�
но виваженому застосуванні порівняльного методу як основного наукового
методу дослідження [5, с. 10].

Порівняльно�правовий метод — це не лише певна система мислення,
тобто сума критеріїв, яка повинна забезпечити досягнення правильного
результату, але це й робочий метод.

Порівняння у праві — це відносно самостійний, системно організований
спосіб дослідження, при якому порівняння є необхідним для досягнення
специфічних цілей пізнання. Порівняльно�правове дослідження шляхом
виявлення спільного віднаходить і те, чим відрізняються порівнювані пра�
вові системи. Обидва завдання і можливості порівняльно�правового
дослідження (встановлення спільного і відмінного в порівнюваних об’єктах)
також взаємопов’язані, як спільне і відмінне в правових системах.

З одного боку, порівняння передбачає встановлення спільного, що може
бути виявлене лише за допомогою порівняльного методу, а з іншого —
сприяє встановленню відмінностей в порівнюваних об’єктах.

Порівняльно�правовий метод є одним з важливих засобів вивчення
правових явищ. Завдяки його застосуванню стає можливим виявити за�
гальне, особливе та конкретне в правових системах сучасності [6, с. 42].

Слід детальніше розглянути критерії порівняльно�правового дослі�
дження. У зв’язку з цим зазначимо, що досить важливо визначити кри�
терій, за допомогою якого можна віднайти інститути й норми, які належать
до різних правових систем та піддаються порівнянню між собою настільки,
що це порівняння є виправданим. Відправним пунктом тут є використання
тих самих понять і термінів, якими користуються в іншій правовій системі,
і це дає ефект при порівнянні споріднених систем. При розширенні кола
порівнюваних правових явищ зменшується вірогідність тотожності юри�
дичної термінології і зростає ризик помилок під час пошуку іноземного
юридичного поняття або терміна, який відповідав би вітчизняному.

Обмеженість такого критерію приводить до висновку про більшу ко�
рисність функціонального порівняння правових явищ. Відправною точкою
для нього є вирішення схожих суспільних проблем, порівняння за

ТТееооррііяя  іі  ммееттооддооллооггііяя  ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа

2277

Українсько
грецький міжнародний науковий ю
ридичний журнал «П

орівняльно
правові дослідження», 2009, №
 1



ТТееооррііяя  іі  ммееттооддооллооггііяя  ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа

суспільними потребами, які задовольняються за допомогою права, його
інститутів і норм [8, с. 15–18]. Прихильниками функціонального критерію
в порівняльному правознавстві є, зокрема, німецькі юристи К. Цвайгерт і
Х. Кьотц. На їхню думку, різні правові системи піддаються порівнянню ли�
ше тією мірою, якою вони вирішують певну проблему, задовольняючи
потребу в адекватному правовому регулюванні. Лише функціональна од�
нозначність, лише виконання правовими інститутами різних країн одного
й того ж завдання, на їх думку, робить можливим і доцільним будь�яке
порівняння [11, с. 50–69]. Позитивний момент функціонального критерію
полягає в орієнтації на те, щоб знайти аналогії рішення власних правових
проблем в тих або інших галузях зарубіжного права.

Загальна методологія передбачає глибокий і всебічний системний
аналіз порівнюваних юридичних явищ різних правових систем із застосу�
ванням комплексу засобів порівняння з метою виявлення загального, спе�
цифічного і того, що не піддається порівнянню [9, с. 57].

Узагальнюючи наукові розробки, можна без перебільшення вважати
розвиток методології порівняльного правознавства найважливішим тео�
ретичним завданням. Його успішне вирішення дасть змогу озброїти сту�
дентів�юристів, законодавців, службовців органів виконавчої влади,
суддів знанням прийомів і способів відбору, розгляду, оцінки і використан�
ня нормативно�правових джерел і матеріалів, які порівнюються.

Таким чином, юридична компаративістика як юридична наукова дис�
ципліна займає самостійне місце в системі правових наук, що зумовлено
наявністю у неї власного предмету та системи методів наукового
дослідження.

1. Бехруз Х. Сравнительное правоведение: Учебник для вузов. — О.: Феникс; М.: ТрансЛит,
2008. — 514 с.

2. Звонарева О. С. О цивилизационном подходе в теории государства и права // Правоведе$
ние. — 2003. — №4. — С. 173–180.

3. Керимов Д. А. Общенаучная методология и методология права // Теоретико$методологи$
ческие проблемы права. — М.: ИКД «Зерцало М», 2007. — С. 7–18.

4. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник для юридических
вузов. — М.: Издательство «Зерцало», 2001. — 560 с.

5. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих
навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д.В. Лук’янов; За ред. В. Д. Тка$
ченка. — Х.: Право, 2003. — 274 с.

6. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современнос$
ти): Учебник / Под. ред. В. А. Туманова. — М.: Юристъ, 2000. — 448 с.

7. Скакун О. Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых си$
стем мира: Учеб. для студ. вузов. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. — 464 с.

8. Сталев Ж. Сравнительный метод в социалистической правовой науке // Сравнительное
правоведение / Под ред. В. А. Туманова. — М.: «Прогресс», 1981. — С. 15–93.

9. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. — М.: Издательство НОРМА,
1996. — 432 с.

10. Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и мето$
дологические проблемы. — К. Знання, 2005. — 334 с.

11. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права:
В 2$х т. — М.: Междунар. отношения, 1998. — 480 с.

12. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — Спб, 1907.
13. Pound R. Comparative Law in Space and Time // The American Journal of Comparative Law. —

1955. — Vol. 4. — P. 70.

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 1

2288



CCssaabbaa  VVaarrggaa,,  
director of the Institute for Legal Philosophy 
at the Catholic University of Hungary, scientific adviser, 
Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences

DDiiffffeerriinngg  MMeennttaalliittiieess  ooff  CCiivviill  LLaaww  aanndd  CCoommmmoonn  LLaaww??  
TThhee  IIssssuuee  ooff  LLooggiicc  iinn  LLaaww

Чаба Варга. Різні ментальності романоQгерманського та англоQ
американського права? До питання логіки в праві

У розмові «правило» і «норма» здебільшого вживаються як синоніми.
Насправді вони можуть вказувати на одне й те саме, але з різних точок зору:
«правило» вказує на те, що наявний нормативний припис, а «норма» — на
логічно осмислене концептуальне втілення такого припису. Тому що норми
передбачають аксіоматичний ідеал концептуалізації та логізації права, вони
присутні лише у романо�германських правових системах, де вони формують
догматику права (навпаки, у англо�американському праві присутні здебільшого
казуальні зразки). Норма є, звичайно, логічно завершеною, а правило —
пропозицією. Відповідно, реконструкція може також виявити, що насправді
жодна з норм чи декілька норм виражаються певним правилом. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: правило, норма, концептуалізація, логізація, догматика права

Rule / Norm. From the wide range of linguistic expressions and other objectifi-
cations used in the direction of behaviour1, the dilemma of rule and/or norm is not
a scholarly issue in a direct sense. It can be derived neither from the historical ety-
mology of the relevant words nor from investigations into the history of ideas that
inspire or merely match one or another language use. Clear-cut distinctions of
meaning regarding these two terms are not specified either according to various his-
torical periods or the historical cultures of law and legal thought, which have devel-
oped diversely so far. Although their regular usages may be different when com-
pared to each other, in most attempts at a theoretical definition they are still deci-
sively referred to as synonyms2, that is, as concepts able to substitute nearly com-
pletely for one other3. Therefore, which usage is preferred by which language and
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1 Kazimierz Opalek Theorie der Direktiven und der Normen (Wien & New York: Springer 1986) 178 pp.
[Forschungen aus Staat und Recht 70] lists on p. 88 norm, rule and principle, alongside persuasion, wish,
proposal, request, supplication, advice, warning, recommendation, and encouragement, as directions of
behaviour. In such a broad sense, see Mihály Szotáczky ‘A normák eredete és funkciója’ (Genese und
Funktion der Normen) in Tanulmányok Szamel Lajos tiszteletére ed. Antal Ádám (Pécs 1989), pp. 227–238
[Studia Iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 118].
2 “The rule is a synonym for «norm» or «directive» taken as the declaration of a prescriptive function”.
J[erzy] W[róblewski] ‘Règle’ in Dictionnaire encyclopédique de Théorie et de Sociologie juridique dir.
André-Jean Arnaud (Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1988), p. 346. An even simpler
solution is proposed by The Philosophy of Law An Encyclopedia, I–II, ed. Christopher Berry Gray (New
York & London: Garland Publishing 1999) [Garland Reference Library of the Humanities 1743], with the
entry ‘Rule’ referred to but speaking about nothing but ‘Norms’ eventually.
3 This is illustrated by the way how in case even of an otherwise minutely precise author—e.g., Marijan
Pavcnik ‘Pravno pravilo’ Zbornik znanstvenih razprav [Ljubljana] (1995), No. 55, pp. 217–240 and ‘Die
Rechtsnorm’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 83 (1997) 4, pp. 463–482 —, one term is simply
replaced by the other when changing between languages.
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culture depends for the most part on mere habits of parlance. However, these habits
may then—through the latent creative (socially constructive) force of the more or
less consolidating use of language—become organised into certain blocks, and
these blocks may from then on, in their own manners and ways, generate addition-
al meanings with specifications according to context that may, for their own part,
also eventually lead to a separation providing some basis for added theoretisation.

Origins and Contexture. The term ‘rule’ [‘règle’, ‘regel’, ‘regola’, ‘regla’] orig-
inates from the Latin ‘regula’, while ‘norm’ stems from Latin ‘norma’ as used to
denote a tool applied by masons and carpenters in ancient Rome to draw a straight
line. In its present sense, ‘norm’—as mostly seen in its derivatives ‘normal, ‘nor-
mality’, etc.—is a product of 19th-century development, differentiating and
homogenising human conditions, social processes and attitudes of production by
adjusting them to previously set standards. To denote ‘standard’, the term ‘norm’ was
first used in pedagogy and then in health care, and later on, during the same century,
it was also extended to standardisation in production and technology, isolating,
defining, combining and re-organising industrial processes as a series of patterns1.

Let us mention, as an illustrative example of incidentalities in the history of the
use of words, that in its original meaning, ‘rule’ once served to express some basic
wisdom or adage, summarising the versatility of Roman jurists indefatigably
searching for the principles of a justifiably right solution —instead of the causal
succession meant by the expression of “if […], then […]”, implying conditional
repetition firstly describing and, then, partly prescribing those facts which may in
their conceptual generality constitute a case and, partly, also ascribing a sanction to
them2.

According to its philosophical definition, a rule is a “formula indicating or pre-
scribing what is to be done in a certain situation”, noting that its prescriptive use
affords a criterion with selective force, and that no such use shall be overshadowed
by those recently spreading constative uses that are—mostly as connected with the
senses of ‘regular/irregular’ or ‘regularity’, etc.—worded as if they were merely
descriptive3.

On the other hand, a norm is the “concrete type or abstract formula of what has
to be done, at the same time including a value judgement in the form of some kind
of ideal or rule, aim or model”; we should note that norms are mostly formulated to
express some logical thought or act of will, free representation or emotion, or ideal
of beauty4.

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 1

3300

1 Cf., e.g., Georges Foucault Surveiller et punir Naissance de la prison (Paris: Gallimard 1975) 318 pp.
[Bibliothèque des histoires], p. 186 and Georges Canguilhem Le normal et le pathologique 4e éd. (Paris:
Presses Universitaires de France 1979) 224 pp. [Quadrige], p. 175.
2 For more details, see, by the present author, A jogi gondolkodás paradigmái 2nd ed. [of Lectures on the
Paradigm of Legal Thinking, 1996] (Budapest: Akadémai Kiadó 2004) 504 pp. on pp. 33–34.
3 André Lalande Vocabulaire technique et critique de la philosophie [1926] (Paris: Presses Universitaires de
France 1991), pp. 906–907. According to Ota Weinberger’s similar formulation—‘The Role of Rules’ Ratio
Juris 1 (December 1988) 3, pp. 224–240, especially para. 1, p. 225 et seq., “Rules are advice to be used in
determining action.”
4 M[ichel] T[roper] & D[anièle] L[ochak] ‘Norme’ in Dictionnaire encyclopédique… [note 2], p. 691.



While norm is a “synonym of »rule«” (with the latter regarded as somewhat
“more general”1 or “more wide and generic”2), it is remarkable that in everyday
usage a rule is still primarily an explicit or posited formulation as the in-itself neu-
tral and historically accidental outcome of some ‘rule-enactment’ or ‘regulation’,
while a norm is either the logical (logified) form of the above or the logical (nor-
mative) prerequisite of an act of regulation itself.

This explains why ‘rules’ may either be from experience3 or govern a game, e.g.,
of the law [Spielregeln & Rechtsregeln]. All of this is unproblematic in so far as we
are interested in them as the manifestation of, or access to, something. As to its
apparent pair, ‘norms’ enter the scene when the rule’s intended or probable notation
becomes problematic and requires further investigation in a way that, proceeding
from the rule as the presentation of something made accessible to us, we start search-
ing for an identifiable message by means of the former’s logical (etc.) analysis.

It is surely not by mere chance that we can hardly speak of ‘creation of norms’;
and we only speak of ‘provision of norms’ when we intend to emphasise either the
field as being “normed” (ordained under regulation) or the artificiality of that regu-
lation. Notwithstanding, present-day literature suggests as a logical proposition the
idea that a norm can be separated out of a rule by its mere linguistic formulation.
Actually, however, it is not the rule but the norm that is considered, as well as treat-
ed, in an onto-epistemological (and psychological and logical, etc.) perspective in
order to be able to interpret it both as an enunciation and as the contents of denota-
tion (inherent, among others, in a psychologically examinable act of will)4.

The above seems to be substantiated by the fact that while in the English lan-
guage, for instance, historical dictionaries specify more than twenty entries of
meaning and fields of application for the single word ‘rule’, each of these is still
related exclusively to the availability or prevalence of a given measure of behav-
iour, either indicating or merely carrying and/or enforcing it, without any of them
claiming even incidentally that the rule itself can serve as the denotatum (with the
objectification itself or its communication embodying this very measure either
through its textuality and grammatical make-up or owing to the logical interrela-
tionship among its elements)5. Moreover, the pervasive strength of the English lan-
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1 E.g., J.-F. Perrin ‘Règle’ in Archives de Philosophie du Droit 35: Vocabulaire fondamental du droit (Paris:
Sirey 1990), pp. 245–255.
2 Patricia Borsellino ‘Norms’ in The Philosophy of Law An Encyclopedia, pp. 596–598, especially on p. 596.
3 Ibid.
4 For the former, see, above all, Carlos E. Alchourrón & Eugenio Bulygin Normative Systems (Wien & New
York: Springer 1971) xviii + 208 pp. [Library of Exact Philosophy 5], and, for the latter, Hans Kelsen
Allgemeine Theorie der Normen (Wien: Manz 1979) xii + 362 pp., passim, especially paras. 1–10, and
explicitly para. 1, passage III.
5 The Compact Edition of the Oxford English Dictionary Complete Text Reproduced Micrographically, I–II
(Oxford: Oxford University Press 1971), pp. 2599–2600. In incidences far away in the past, such examples
may affirm this: “Þeos riwle” [Ancren Riwle a (1225) {2 (Camden Soc. 1853)}] or “Þe pope […] forsook
Þe rule of Þe olde tyme” [John de Bartholomeus (de Glanvilla) Trevisa Polychronicon Randulphi Higden (tr.
1387), VII, 431 {Rolls series 1865–1867}] (original edition of the Oxford English Dictionary, p. 881, column
3 and p. 882, column 1, respectively). Against the historically established use, it is exclusively the modern (and,
in a linguistic sense, rarer) professional usage that can attribute the word such a meaning: “Either according to
the rules of the common law, or by the operation of the Statute of Uses.” Penny Cyclopædia of the Society for
the Diffusion of Useful Knowledge (1842), XIX, 379/2 (Oxford English Dictionary, p. 882, column 2).
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guage mentality is shown by the fact that not even the amazingly late and slow
spread of the word ‘norm’ provoked any change. That is, in English, until linguis-
tic analysis grew into the main trend of moral philosophising in the first decade of
the 20th century, the word ‘norm’ had exclusively been used to refer to some stan-
dard, pattern or measure made available, and by no means in order to imply that the
standard, pattern or measure itself could have been embodied (objectified) by it in
such a way that one, and exclusively one, single correct meaning could be extract-
ed from such an embodiment1.

In language use, we do not to talk about ‘logic of rules’ instead of ‘logic of
norms’. In no way in everyday practice do we equate the two terms with each other.
Only a ‘logic of norms’ can be thought of, while accepting in advance that nothing
but linguistic propositions conceived of (or prepared so as to serve) as logical units
can be subjected to either a logical operation or any genuine linguistico-logical
analysis.

With Varied Denotations. All this may lead us to the conclusion that in actual
practice and according to a nominal definition, ‘rule’ and ‘norm’ denote the same
thing, the former being considered from the point of view of making it accessible
(communicable) as a message and the latter from that of logic, of internal coherence
and consequentiality of contents. Yet regarding either their genus proximum or dif-
ferentia specifica, we have to realise that both their conceptual volume and their
extension will be different. For no norm can be found in a rule, although the men-
tal reconstruction of its message may generate one. Or a rule may refer to a norm
by forecasting the chance that a norm can be reconstru(ct)ed through—and as medi-
ated by—it. For in itself, rule is but a specific linguistic expression, while in logic
the norm states an abstract logical relation. They have in common the fact that nei-
ther of them can stand by itself. A rule may come to being if thematised (expressed,
declared, posited, etc.) as such, and a norm, if a logical form is given as a result of
mental operations in an intellectual (re)construction. Notwithstanding all this, they
are not related as to form and content to one another. Moreover, they are not co-
extensive. After all, rules differing by language, culture, structure and expression
(etc.) may be logified as expressing the same norm and the same rule (in case of
intentional or unintentional ambiguity, or because of the omission of punctuation or
misprinting, etc.) may serve to reconstruct differing norms.

Norms Exclusively in Civil Law Rechtsdogmatik. In terms of what has been
said above, it is the norm that has become the cornerstone of theoretical system-
construction in our continentally rooted Civil Law, based upon the axiomatic incli-
nation to logification. It is by no mere chance that the construction of Kelsen’s Pure
Theory of Law is founded on the Grundnorm, as it builds the derivation of validity
throughout the entire prevailing law and order on either direct logical or indirect lin-
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1 It is to be noted that, from 1676 on, the word appeared in the form of ‘norma/normae’, always italicised as
a borrowance from the Latin, and started to spread as ‘norm’ only from 1885, albeit between 1821 and 1877
mostly in pairs of synonyms such as, e.g., ‘norm or model’, ‘norm and measure’ or ‘norm or principle’. Ibid.,
p. 1942 (p. 207, column 3).



guistic (conceptual) inference [Ableitung]. Accordingly, the norm is conceived as a
logical unit that has been generated through logical reconstruction and can be sub-
ject to further logical operations. Therefore, it is by no means chance either that
both the need for and the conceptual performance of a doctrinal study of the law—
with the call for a meta-system strictly conceptualised and rigidly logified upon the
law (taken as a thoroughly consistent body of text as concluded from its ele-
ments1)—were formed in the Civil Law2. (It is to be noted, too, that a theory of
norms serving as a Rechtsdogmatik can be erected with no concept of rule implied3

and a theory of rules dedicated to the law’s phenomenal form can also be built up
on the exclusive basis of norm-concepts4).

On the other hand, the Common Law culture—which, instead of striving either
for an exhaustive conceptual representation and textual embodiment (objectification)
of the law or to re-establish it according to axiomatic ideals, and also instead of
reducing security in law to logical deducibility from previously set propositions,
rather focusses on social directness, the rectifying medium of everyday experience
and feedback drawn from dilemmas of decision on the level of common sense as
organically rooted in tradition, as well as the force of social continuity able to pro-
vide a framework for both preservation and renewal in the law—does speak in terms
of rules as an exemplification of the law, that is, as an accidental manifestation and
incidental actualisation in situations when one has to declare what the law is5.
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1 Cf., by the author, ‘The Quest for Formalism in Law: Ideals of Systemicity and Axiomatisability between
Utopianism and Heuristic Assertion’ Acta Juridica Hungarica 50 (2009) 1, pp. 1–30 {&
<http://www.akademiai.com/content/k7264206g254078j/>} {an abridged version as ‘Heuristic Value of the
Axiomatic Model in Law’ in Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit Gedenkschrift für Ilmar Tammelo,
hrsg. mit Raimund Jakob, Lothar Philipps, Erich Schweighofer & Csaba Varga (Münster, etc.: Lit Verlag
2009), pp. 119–126 [Austria: Forschung und Wissenschaft – Rechtswissenschaft 3] }.
2 The predominance of the analytical method in applied legal philosophy and the thoroughly constitution-
alised doctrine of the law in recent decades may suggest a greatly changed trend today. However, the pref-
erence for analysis comes from an external interest and the elitist free thinking development of constitu-
tionalism achieved by the US Supreme Court with academic assistance (i.e., by non-elected fora) has not yet
exceeded the impact once exerted by the German doctrine on English legal thought during the second half
of the 19th century, which may have enriched the Common Law in both theoretical interpretability and con-
ceptualisation without, however, disassociating it from its own traditions.
3 Kelsen supplies an illustrative example by avoiding the use of ‘rule’ (except as an element of the term ‘rule
of law’ with ‘rule’ meaning just domination or control) in his final theory of norms [note 11].
4 See below, note 20.
5 This is well illustrated by literature which, historically drawing from the classical heritage of Jewish and
Roman Law to span up to the Anglo–American approach, uses exclusively the term of ‘rule’ as a phenom-
enal designation. Cf., e.g., Derek van der Merwe ‘Regulae iuris and the Axiomatisation of the Law in the
Sixteenth and Early Seventeenth Centuries’ Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg (1987) 3, pp. 286–302;
Georges Kalinowski ‘L’interprétation du droit: ses règles juridiques et logiques’Archives de Philosophie du
Droit 30: La jurisprudence (Paris: Sirey 1985), pp. 171–180; Michael Clanchy ‘A Medieval Realist:
Interpreting the Rules at Barnwell Priory, Cambridge’ in Perspectives in Jurisprudence ed. Elspeth Attwooll
(Glasgow: University of Glasgow Press 1977), pp. 176–194; I. D. Campbell ‘Are the Rules of Precedent
Rules of Law?’ Victoria University College Law Review 4 (1956) 1, pp. 7–27; Metthew Jackson ‘Austin
and Hart on Rules’ Edinburgh Philosophy Journal (March 1985), pp. 24–26; Irene Merker Rosenberg & Yale
L. Rosenberg ‘Advice from Hillel and Shammai on How to Read Cases: Of Specificity, Retroactivity and
New Rules’ The American Journal of Comparative Law 42 (1994) 3, pp. 581–598; Cathy A. Frierson ‘»I
Must Always Answer to the Law…« Rules and Responses in the Reformed Volost Court’ The Slavonic and
East European Review 75 (April 1997) 2, pp. 308–334. In contrast, even in hypothetical situations when 
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Yet, if a rule is unconceptualised (without ever being conceptually related,
analysed and/or classified), that is, if neither logical conceptualisation nor any sys-
temic idea stands behind the practical act of denomination1, then it is to be doubted
whether a Rechtsdogmatik can ever be erected upon such a scheme. For no doctrine
can be built without norms2.

If and in so far as the norm is a logical unit, the rule is a kind of proposition. As
to their environment, norms may stand both on their own and in a systemic context.
On the other hand, rules do presuppose principles, standards and policies that can,
without being rules themselves, demarcate the sphere of the rules’ relevance or
applicability3.

It is for the “scientific” methodology of the doctrinal study of the law to answer
how and to which depth the unlimited (and in principle also illimitable) demand for
logical correlation, consequence and coherence may (if at all) be complemented
with axiologically founded teleological considerations. Therefore, the introduction
of either broader (socially sensitive) definitions (in confronting, e.g., free law to
exegesis) or brand new aspects (in, e.g., teleological interpretation) in an estab-
lished discourse in the Civil Law may equally induce debates shattering norma-
tivism’s basic claim. By contrast, the ascientific approach to law in the Common
Law may openly admit that law can only cover the field of practical reason in which
sober everyday considerations are used to being given preference.
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some normative staff is expressed in a logifying context, one can mostly encounter a norm-concept. Cf., e.g.,
Wolfgang Fikentscher Methoden des Rechts IV: Dogmatischer Teil (Tübingen: J. C. B. Mohr 1977), ch. 31,
para. VIII: ‘Die Fallnorm’ and, in a particularly telling context, Wilfried Hassemer ‘Über nicht-juristische
Normen im Recht’ Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (1984) 1, pp. 84–105.
1 Cf., by the present author, ‘La Codification à l’aube du troisième millénaire’ in Mélanges Paul Amselek
org. Gérard Cohen-Jonathan, Yves Gaudemet, Robert Hertzog, Patrick Wachsmann & Jean Waline
(Bruxelles: Bruylant 2004), pp. 779–800 {& ‘Codification et recodification: Idées, tendances, modèles et
résultats contemporains’ in Studia Universitatis Babes–Bolyai Iurisprudentia, LIII (iulie–decembrie 2008) 2
[La recodification et les tendances actuelles du droit privé Balti, 9–12 octombrie 2008], 11–29 & <http://stu-
dia.law.ubbcluj.ro/articole.php?an=2008>} or as ‘Codification at the Threshold of the Third Millennium’
Acta Juridica Hungarica 47 (2006) 2, pp. 89–117 {&
<http://www.akademiai.com/content/cv56l91505t7k36q/fulltext.pdf> and in Legal and Political Aspects of
the Contemporary World ed. Mamoru Sadakata (Nagoya: Center for Asian Legal Exchange, Graduate
School, Nagoya University 2007), pp. 189–214}.
2 Such a conclusion is facilitated by the unclarified English word usage and also by the fact that, instead of
doctrinal study, it was the attempt at an axiomatical foundation of sciences—e.g., Georg Edward Moore
Principia Ethica (Cambridge: At the University Press 1903) xxvii + 232 pp. [cf., by the author, Lectures on
the Paradigms of Legal Thinking (Budapest: Akadémiai Kiadó 1999) vii + 279 pp. [Philosophiae Iuris],
p. 120]—that became instrumental in developing the linguistic analysis of law in the Common Law world.
This very fact has anticipated English legal analysis as not being based on the actual law but on sample sen-
tences hypostatised by authors or—as the early criticism of Herbert Lyonel Adolphus Hart’s The Concept of
Law (Oxford: Clarendon Press 1961) viii + 263 pp. [Clarendon Law Series] had shown—although the analy-
sis is presented in a sociologising manner, yet it is actually constructed without any factual coverage what-
soever. Cf., by the author, ‘The Hart-phenomenon’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 91 (2005) 1,
pp. 83–95. For an exemplary elaboration, see Geoffrey Samuel Epistemology and Method in Law
(Aldershot & Burlington, VT.: Dartmouth 2003) xv + 384 pp. [Applied Legal Philosophy].
3 Practically the entire oeuvre of Ronald M. Dworkin—starting from his paper on ‘The Model of Rules’
University of Chicago Law Review XXXV (1967)—serves just the explication of this.



Ambivalence in Language Use. In sum, the dilemma of “rule and/or norm” car-
ries the marks of ambivalence inherent in coupling linguistic conventionalisation
with attempts at theoretical (logifying and analytical) system-building. (As a mere-
ly practical outcome, it is to be noted that albeit Hungarian language usually refers
to legal rules, yet once they are subject to a conceptual operation in doctrine, they
are treated as legal norms1).

In the final analysis, both can be used as conceptually justified in their own place
and within their own context, respectively. For language is used instrumentally and
according to established habits, while concepts are formed as mental representa-
tions according to homogenising requirements set up by the given theoretical out-
look2.

All in all, we have thereby justified the moment of identity, ambivalence and
duality inherent in the terminological dilemma of “rule and/or norm”. Despite any
remaining conceptual uncertainty, we may find it fortunate that the scholarship that
developed in both German and Hungarian language cultures belongs to the orbit of
Civil Law, which differentiates between the mere act of signalling the fact that there
is a normative message made available and the logically processed conceptual
embodiment (objectification) of such a message.
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1 E.g., Vilmos Peschka Die Theorie der Rechtsnormen (Budapest: Akadémiai Kiadó 1982) 266 pp. theoris-
es upon norms exclusively, after an obviously similar solution was already resorted to by László Asztalos in
his Polgári jogi alaptan A polgári jog elméletéhez [A fundamental doctrine of the theory of civil law]
(Budapest: Akadémiai Kiadó 1987) 277 pp.
2 Also cf. Norberto Bobbio ‘Norma’ in Novissimo digesto italiano XI (Torino: Utet 1964); Alf Ross
Directives and Norms (London: Routledge & Kegal Paul 1968) ix + 188 pp. [International Library of
Philosophy and Scientific Method]; Robert Alexy ‘Rechtsregeln und Rechtsprinzipien’ in Conditions of
Validity and Cognition in Modern Legal Thought ed. Neil MacCormick, Stavrou Panou, Lombardi Lauro
Vallauri (Stuttgart: Steiner 1985), pp. 13–29 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 25];
Georgio Robles ‘Was ist eine Regel?’ in Vernunft und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart ed.
Torstein Eckhoff, L. Friedman & Jirky Uusitalo (Berlin: Duncker & Humblot 1986), pp. 325–338
[Rechtstheorie, Beiheft 10]; E. Wiederin ‘Regel, Prinzip, Norm: Zu einer Kontroverse zwischen Hans
Kelsen und Josef Esser’ in Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre Ergebnisse eines Wiener
Rechtstheoretischen Seminars 1985/86, hrsg. Stanley Paulson & Robert Walter (Wien: Manz 1986), pp.
137–166 [Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts 11]; Jerzy Wróblewski ‘Legal Rules in the Analytical
Theory of Law’ Studies in the Theory and Philosophy of Law [Lódz] 2 (1986), pp. 91–110; J. Combacau
‘De la régularité à la règle’ Droits 3 (1986), pp. 3–10; F. Kratochwil ‘Rules, Normes, Values, and the Limits
of »Rationality«’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie LXXIII (1987) 3, pp. 312–329; S. A. Landers
Rules and the Concept of a Rule in Law and Legal Theory (Godstone: White Swan House 1991) 459 pp.;
G. Kucsko-Stadlmayer ‘Rechtsnormbegriff und Arten der Rechtsnorm’ in Schwerpunkte der Reinen
Rechtslehre hrsg. Robert Walter (Wien: Manz 1992), pp. 21–36 [Schriftenreihe des Hans Kelsen Instituts
18]; C. R. Sunstein ‘Problems with Rules’ California Law Review 83 (1995) 4, pp. 953–1026; A. H.
Goldman ‘Rules in the Law’ Law and Philosophy 16 (1996) 6, pp. 581–602.
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ДДииааллоогг  ттррааддиицциийй  ппррааввооппооннииммаанниияя::  
ппооссттиижжееннииее  ооннттооллооггииччеессккоойй  ссттррууккттууррыы  ппрраавваа

Токарев В. О. Діалог традицій праворозуміння: пізнання онтологічної
структури права

У статті аналізується комунікативний характер компаративістики як діало�
гу культур. Особливу увагу звернено на суб’єкта права та його ціннісні суджен�
ня. Автор ставить проблему співвідношення норми та факту в онтологічній
структурі права.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: структура права, метамова юриспруденції, діалог.

Теоретики и философы права, обращаясь сегодня к коммуникативной
теории общества, разрабатываемой в зарубежной науке Ю. Хабермасом и
его последователями, зачастую не замечают того важного обстоятельства,
что в юридическом поле функцию выявления диалога успешно выполняет
такая наука, как сравнительное правоведение. Еще в 60�е годы XX века Р.
Давид писал, что «путем широкого изучения структуры других обществ и
других правовых систем компаративисты должны создать необходимые
условия для плодотворного диалога» [1, с. 17]. От компаративистов ожида�
ют адекватного осмысления и объяснения ментальности субъектов права,
действующих в оригинальных культурных контекстах, особенностей их
суждений о праве, концептуальных основ юридического регулирования
отношений в отдельных типах общества. В свою очередь, компаративисты
видят специфику предмета своих исследований в его пограничном поло�
жении. «Как можно отрекаться от того, — замечает Р. Леже, — что совре�
менное сравнительное правоведение имеет свои корни в истории права,
что оно поддерживает весьма тесные связи с социологией и философией
права?» [2, с. 496]. 

Каждый раз, размыкая для исследователя границы, детерминирован�
ные разнообразными факторами, сравнительное правоведение возвраща�
ет его к одному и тому же вопросу. К вопросу о том, что есть право. Он мо�
жет быть сформулирован иначе: каков тот способ существования сущего,
которое получает признание в качестве правового? Ставя так вопрос и
переходя к анализу эмпирического материала, компаративист может рас�
считывать на прояснение онтологической проблематики юридической
науки. Разумеется, при условии, что в итоге ему удастся указать на акт
официального признания конкретного способа существования сущего как
правового, а не как, скажем, политического, и обозначить вопрошание
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субъекта о своем статусе в той реальности, где он только и может про�
явить себя как субъект права. 

Три элемента — вопрошание, указание и обозначение — образуют кар�
кас логической модели изучения современных правовых систем. Но мы
рискуем ровным счетом ничего не понять в них, если сами останемся за�
крытыми для диалога. Как полагает Р. Давид, «необходимое взаимодейст�
вие или простое сосуществование требуют, чтобы мы открыли наши окна
и посмотрели на зарубежное право» [1, с. 18]. Для этого в распоряжении
правоведа должна оказаться методология, адекватная предмету исследо�
вания, т.е. различным способам существования права и приемам его ос�
мысления в той или иной культуре. В противном случае эвристический
потенциал сравнительного правоведения не будет реализован на том
уровне, которого требует сегодня мир, переживая «процессы аккультура�
ции, связанные с распространением права… процессы смешения юриди�
ческих норм» [3, с. 17]. 

Тем не менее, если исследователь современных правовых систем готов
занять ответственную в научном плане позицию, ему придется принять
ряд условий. Не останавливаясь на вопрошании и указании, он должен пе�
рейти к обозначению бытия сущего как правового, притязания как права,
долга как обязанности, а игрока на социальном поле — как участника пра�
воотношения. Раскрывая механизм соотношения отдельных социальных
полей с более общим социальным пространством, П. Бурдье констатирует,
как «тот, кто занимает в одной игре позицию слева — «a», находится по от�
ношению к тому, кто занимает позицию справа «b», в таком же положе�
нии, в каком тот, кто занимает в другой игре позицию слева «A», находит�
ся по отношению к тому, кто занимает позицию справа — «B»« [4, с. 172].
Юрист, если он претендует на статус профессионала, должен удерживать
в поле зрения все три уровня правовой реальности: 1) общее социальное
пространство; 2) юридическое пространство; 3) область правосознания.
Адекватно воспринимая их, он оказывается один на один с социальной
структурой, а также с культурой как нормативным образованием и с суж�
дениями о справедливости, т.е. в сфере коммуникации.

Первоначально правоведы набрасывают «атлас», отражающий вариан�
ты формализации и практического применения социальных норм, харак�
терных для конкретных культур. На данном этапе все они действуют по
принципу, описанному Р. Бартом в «Империи знаков». Как и японцы, отка�
зывающие телу в признании его центрального положения в мире в качест�
ве означаемого знаковой деятельности и выражающие его отношения с
реальными вещами непреложным жестом указания на них пальцем
(«Такое!»), правоведы, обращаясь к исследованию очередной правовой си�
стемы, указывают на нее: это — англосаксонская семья, а вот это — рома�
но�германская и т. п. [5, с. 51]. Так формируется метаязык правоведения,
не свободный от коннотаций, т.е. от вносимых в него исследователем посто�
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ронних смыслов. В конечном счете, различные интерпретации позитивно�
го права, как и истории, во многом напоминают обращение к мифологии в
традиционных обществах. Мифы служат оправданием различными соци�
альными группами своих привилегий, объяснением ими причин упадка и
возвышения, основанием для требования льгот. Все или почти все зависит
от занимаемой субъектом высказывания позиции. Компаративист так же
свободен осветить один правовой институт и затушевать другой, изучить
одну юридическую модель и пройти мимо иных систем, преподнести их
соответствующим образом.

Между тем «вопросы, поставленные французским юристом африканцу
в отношении организации семьи или земельных прав, африканцу непо�
нятны, если они выражены терминами европейских институтов, совер�
шенно чуждыми африканцам» [1, с. 17]. Практикуемый правоведом мета�
язык, при всех его погрешностях, должен отражать пласт правовой реаль�
ности как таковой и форму, которую она принимает в данном обществе.
Переходить от сбора правового материала к его осмыслению можно, имея
представление о: 1) матрице бытия права; 2) особенностях того культурно�
го контекста, где она исторически возникает и развивается. «Большинство
французов, например, ничего не поняло в югославском конфликте, по их
представлениям, — как замечает Н. Рулан, — эти «этнические» проблемы
относятся лишь к жизни народов отдаленных стран» [3, с. 14]. 

Итак, необходимая предпосылка сравнительно�правового исследова�
ния состоит в предварительном установлении структуры права. «Разли�
чия между правом разных стран значительно уменьшаются, если исхо�
дить не из содержания их конкретных норм, а из более постоянных эле�
ментов, используемых для создания, толкования, оценки норм» [1, с. 20].
Речь идет не о тотализации юридического метаязыка, a priori навязываю�
щего себя живой реальности с каких�либо конъюнктурных позиций (с це�
лью доказательства превосходства «нашего» способа бытия над «чужим»).
Напротив, основные задачи компаративистики видятся нам в осмыслении
с ее помощью разнообразия онтологических моделей права, способов сосу�
ществования людей в обществе и механизмов выстраивания правового об�
щения как внутри современных юридических культур, так и между ними. 

На теоретическом уровне деконструкцией правового бытия занимаются
представители противоположных школ и направлений юридической на�
уки. Эти школы придерживаются различных методологических принци�
пов, но они сформировались в рамках одной традиции права, обусловлива�
ющей возможность реальной дискуссии между ними на общем поле мета�
языка юриспруденции. Известный зарубежный правовед Н. Рулан приво�
дит яркий пример постепенного понимания Другого в современном право�
вом общении. «…Американцы, чтобы избежать обвинений в сексуальных
домогательствах, начинают прибегать к письменным соглашениям, уточ�
няющим границы любовной связи, которые нельзя переступать: это так на�
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зываемые love contracts» [3, с. 40]. Такая правовая новелла обескуражива�
ла французов до тех пор, пока в их собственном праве не утвердился ин�
ститут страхования на случай развода для оплаты услуг адвоката.

Сложнее выстроить диалог между представителями разных культур�
ных типов, идеализирующих право или сомневающихся в его ценности.
Как оговаривается Н. Рулан, «размышления о месте права возникают
очень быстро, когда мы оставляем родные берега» [3, с. 40]. Впрочем, оши�
бочно считать данную задачу невыполнимой, поскольку диалог культур
может состояться при их восприятии как семиотических систем. «Культу�
ру можно рассматривать как знаковую систему, и в зависимости от отно�
шения к знаку можно выделить два типа культуры, различие между кото�
рыми определяется тем, как понимается отношение между знаком и его
значением: как единственно возможное или как условное и произвольное»
[6, с. 23]. На этом основании И. Д. Невважай выделяет «правовую культуру
выражения», в которой сознание законодателя направлено на репрезента�
цию в правовой норме заданного содержания, и «правовую культуру
правил», нацеленную на упорядочение отношений в социуме через по�
средство знаков, формирующих свой референт. 

Семиотический анализ структуры права позволяет, как мы полагаем,
органично интегрировать в дискурс компаративистики правовые системы,
не воспринявшие ценности, категории и понятия западной традиции пра�
ва и развивавшиеся на самобытной почве. «В глазах китайцев, — пишет Р.
Давид, — право не просто далеко от того, чтобы быть фактором порядка и
символом справедливости; оно — орудие произвола, фактор, нарушаю�
щий нормальный порядок вещей» [1, с. 27]. Кажется, это веский аргумент
для исключения китайского права из предметной области правоведения и
передачи его в ведение истории культуры. Однако отрицание ценности
права и замена его иными регуляторами поведения индивидов не устраня�
ет юридического поля, остающегося в восточных цивилизациях, как и в
западных, пространством антропологической борьбы за признание стату�
са субъекта правовых отношений. Размышления Р. Барта по поводу спе�
цифики японской культуры свидетельствуют о том, что, пусть и более
прямолинейно, чем на Западе, на Востоке субъекты тоже опрашиваются
об их расположении в правовой реальности и обозначаются недвусмыс�
ленным указанием на них.

Конечно, можно возразить, заметив, что в Китае легальное пространст�
во столкновения позиций носит субсидиарный характер, т.к. в суд обраща�
ются, исчерпав все доступные средства примирения, когда ситуация
зашла в тупик. Более того, «сами же суды склоняют стороны к мировому
соглашению и разработали оригинальную технику применения права, а
точнее, уклонения от его применения» [1, с. 27]. Ответ на такое замечание
содержится в нем самом, поскольку, чтобы непосредственно не применять
нормы позитивного права, китайские судьи приложили усилия к выработ�
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ке специальной техники, снова действуя в ненавистном им юридическом
поле. Кстати, ненавистном в прямом смысле слова, если учитывать, что
идея «правления через право», в основе которой лежат взгляды легистов,
«была выдвинута Ден Сяопином после смерти Мао (последний испытывал
особое отвращение к праву, заявляя, что не помнит Конституцию, кото�
рую сам и написал)» [3, с. 45]. 

Взгляд на китайскую традицию правопонимания резко меняется, когда
правоведы предпринимают попытку определить, что же собственно явля�
ется объектом неприятия — содержание норм права, которое еще в эпоху
Трех династий выкристаллизовалось как карательное, или право в каче�
стве способа бытия сущего, признаваемого как правовое, т.е. правильное,
справедливо правящее и направляющее субъекта, вопрошающего о даль�
нейшей судьбе, в его движении в пространстве проблемной ситуации. По
замечанию Н. Рулана, «в Китае право в основном остается средством для
одного клана осуществлять свою власть, воплощаемую в праве карать
других. Однако идея права в том виде, в каком мы ее себе представляем,
не была совершенно чужда историческому опыту Китая» [3, с. 45]. 

Интерпретация структуры права как знаковой системы демонстриру�
ет дилемму ««естественное» право — позитивное право» с неожиданной
стороны. Структура права едина, целостна и внутренне непротиворечива.
Иное дело, если позиция наблюдателя допускает классификацию на «под�
линное право», «не совсем право» и «совсем не право», обнажая тем самым
всю глубину и трагизм усвоенного им социального опыта. Поэтому, отка�
зываясь от участия в полемике между позитивистами и сторонниками юс�
натурализма, Р. Давид обоснованно выделял мусульманское и индусское
право среди основных современных правовых систем, о которых уместно
вести речь и с учетом положительных данных, и в перспективе правового
идеала [1, с. 26]. Такая позиция акцентирует внимание исследователя уже
не на затянувшемся споре позитивизма со школой «естественного» права,
но на отношении между фактом и нормой в онтологической структуре
права. 

Смешивая их и/или пренебрегая фактическим в ущерб нормативному,
компаративист сведет исследование лишь к сопоставлению англосаксон�
ской и романо�германской правовых семей, изучая другие семьи «по оста�
точному принципу». Он застрянет на вопросе о том, почему в Англии так
прохладно относятся к почитаемой на континенте концепции «естествен�
ного» права, а переходя к правовым системам Китая или Японии, потеря�
ется в материале. Не столько из�за его обилия, сколько по причине отсут�
ствия ориентиров для его осмысления. Оперируя метаязыком, правовед,
подобно субъекту права, также продвигается в пространстве ситуации, и
от успеха его освоения в лабиринте чужих для него смыслов, зависит,
передаст ли он их на своем языке предельно адекватно оригиналу или со�
здаст очередной миф.
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Обновление методического аппарата правоведения отражает процес�
сы, происходящие в современном мире. Их можно обозначить как аккуль�
турацию права, выход за пределы индивидуального правового опыта —
безусловно, первостепенного, но не единственно возможного. Сравнение
способов бытия права не гарантирует их абсолютно адекватного понима�
ния, тем более — их принятия и рецепции, однако попытка понять и ос�
мыслить чужой опыт свободы или несвободы освобождает того, кто отва�
живается ее предпринять. Неоценимую помощь в этом деле ему оказыва�
ет компаративистика, имеющая в своем научном арсенале метод диалога
и отсылающая к диалогу позиций, убеждений и оценок субъектов право�
вого суждения и высказывания. 
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природу програм ЄС, відповідну нормативну базу, запропоновано визначення
програми ЄС. 

Ключові слова: правова програма, програмне регулювання, міжнародні
програми, програми ЄС, програмна імплементація.

Потреба у правовому забезпеченні процесів європейської інтеграції
України обумовлює необхідність аналізу феномену програмних актів
Європейського Союзу (далі — ЄС). Виникає питання щодо правової приро�
ди та значення програмних актів, що розроблюються в рамках ЄС та у
форматі ЄС — Україна, а також відповідних імплементаційних та адапта�
ційних програмних національних правових актів. Статус міжнародних
програмних актів ЄС є досить невизначеним та потребує спеціальних
досліджень, що обумовлює актуальність обраної тематики. 

Визначення цих аспектів є метою нашої роботи; для аналізу значення
міжнародних програм в контексті євроінтеграційних процесів слід вивчи�
ти можливість та форми відповідного міжнародного нормативного забез�
печення, статус та види таких програм, їх зв’язок з «класичними» джере�
лами міжнародного права, вплив на національні законодавство та про�
грамні акти у сфері євроінтеграції, що і стає завданнями цієї статті. Можна
назвати окремих дослідників, які висловлювалися у вказаному кон�
тексті — М. О. Баймуратова, А. В. Загорського, В. Кемпа, Ю. О. Кривоноса,
Х. Строхаля, Б. Фрлеча та ін. Водночас, навіть праці, присвячені розгляду
діяльності європейських наддержавних структур та євроінтеграційних
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процесів, містять лише опис відповідних програмних аспектів, оминають
питання правової природи відповідних програм.

Удосконалення міжнародної співпраці при вирішенні питань міжна�
родної безпеки та співробітництва в сферах людського виміру, сталого
розвитку та захисту прав людини обумовлюють використання програмно�
управлінського підходу в міждержавних системах. Рішення відповідних
проблем часто потребує програмних заходів, а схвалені програми мають
міжнародний характер. Їх характерними особливостями є: цільова
орієнтація програм, їх системний характер, зв’язок програмного норма�
тивного підходу та управлінського рішення. Особливістю виміру таких
програм є посилення уваги до довгострокового прогнозування тенденцій
розвитку, визначення та координації національних цілей, аналізу й плану�
вання програм, їх всебічної оцінки. Основою формування програмної ор�
ганізації управління у першу чергу служить рівень, на якому виникає
комплексна проблема. Звідси випливає розподіл щодо вирішення питань
стосовно:

— реорганізації вищого керівництва, утворення нових органів або
змінення функцій органів, що існують;

— розробка механізмів взаємного впливу з локальними органами,
управління програмами на регіональному рівні; 

— створення механізму внутрішньої координації в органах управління
програмою, розробка структур координації для проектів, що входять у
програму.

Наша держава зробила європейський вибір й заявила всьому світу про
повернення до кола європейських народів. Згідно з умовами вступу до ЄС,
визначеними на Копенгагенському саміті Європейської Ради у червні
1993 р., Україні належить адаптувати законодавство до права ЄС, яке не
зводиться лише до законодавства ЄС, а включає спільні принципи,
цінності та правову культуру. Намагаючись прискорити процес входжен�
ня до європейських структур, ми фактично зобов’язались в надзвичайно
стислі терміни здійснити докорінну перебудову національного законодав�
ства [1, с. 61].

Дослідимо детальніше аспекти програмного правового регулювання в
рамках ЄС. І. Резець вказує на декілька класифікацій програм ЄС та роз�
поділяє їх на: 

— програми європейської допомоги для зовнішніх дій ЄС (EuropeAid
programmes); саме до цих актів вона відносить програми співробітництва
для країн�кандидатів (programmes of the pre�accession assistance);

— програми Співдружності, створені для публічної та приватної допо�
моги розвитку країн; ці програми, як правило, відкриті лише для членів
ЄС, але іноді вони розповсюджуються на країни — сусіди ЄС, та, як виня�
ток, на балканські та деякі інші країни (зокрема, на Україну);

— структурні фонди та ініціативи Співдружності [7, р. 5].
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Кожна із зазначених категорій програм має власні загальні правила
розроблення, фінансування та контролю. До кожної із зазначених груп
відноситься багато спеціальних програм, як правило, прив’язаних до окре�
мого регіону або до певних завдань ЄС. Кожна з цих програм має додаткові
спеціальні правила укладання та виконання; вони доступні на веб�сайтах
ЄС або на об’єднаних порталах (наприклад, для програм EuropeAid).

За іншою класифікацією програми ЄС можна розподілити на:
— децентралізовані програми, які здебільшого містять низку запропо�

нованих проектів, ухвалених в окремому порядку, з різним характером
фінансування у різних країнах реалізації; 

— централізовані програми, що ухвалюються Європейською комісією.
Програми європейської допомоги (EuropeAid programmes) слід роз�

поділяти на групи залежно від географії застосування:
— технічна допомога країнам Близького Сходу та Середземномор’я

(MEDA);
— технічна допомога балканським країнам (CARDS);
— технічна допомога країнам Азії та Латинської Америки (ALA);
— технічна допомога країнам Співдружності Незалежних Держав та

Монголії (TACIS) — саме ця програма діє в Україні.
Крім того, нова стратегія розвитку ЄС на 2007–2013 рр. передбачає

створення таких напрямів програм європейської допомоги: 
— програми розвитку співпраці та економічного співробітництва

(DCECI), що будуть діяти для найбідніших країн, із наявними конфлікта�
ми або загрозою їх виникнення; 

— інструменти європейського сусідства та партнерства (ENPI);
— інструменти підготовки до вступу в ЄС (IPA) [7, р. 6–7].
Такі програми можуть бути відкритими або з обмеженим доступом.

У другому випадку країна має подати попередню заявку та очікувати за�
прошення на участь. Вони також поділяються на «локальні» (оприлюдню�
ються лише в країні�учасниці та на сайті EuropeAid) та «міжнародні»
(офіційно публікуються в офіційному віснику Європейської комісії та на
сайті EuropeAid).

До програм Співдружності належать заходи (І. Резець називає їх тема�
тичними інструментами), як правило, пов’язані з окремими тематикою або
напрямом діяльності підрозділу Європейської Комісії (зокрема, Генераль�
ним директоратом з досліджень, інформаційного суспільства, навчання та
тренінгу тощо). Україна бере участь у кількох розширених програмах
Співдружності — TEMPUS (програма у сфері структурної реформи вищої
освіти) [8], Erasmus Mundus (програма співробітництва у сфері вищої
освіти) [6], Сьомій рамковій програмі (FP7, спрямованій на підвищення
конкурентоспроможності товарів компаній ЄС на глобальному ринку) [9]. 

До загальних характеристик програм ЄС сучасні дослідники відносять
наступні:
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— наявність для кожної країни «національного координатора» програми;
— дія принципу спільного фінансування; у випадках повного фінансу�

вання програми ЄС Європейська комісія має право самостійно використо�
вувати досягнуті результати;

— як правило, до складу менеджерів програми залучаються представ�
ники різних країн (у програмах Співдружності одна сторона є координато�
ром програми, а інші — партнерами);

— англійська мова є мовою програм та робочою мовою їх менеджменту;
— фонди для субвиконавців програм є обмеженими, а іноді відсутні;
— термін здійснення проектів становить 1�3 роки; 
— використовується так зване «збалансоване партнерство»; 
— прозорість індивідуальної участі та внесків у досягнення результату;
— здійснення проектного менеджменту координатором як запорука

успішності програми [7, р. 6–7].
Для України нині основними за значенням є такі програми європейсь�

кої допомоги, як згадані вище ENPI. Слід зазначити, що Комісія ЄС оголо�
сила про започаткування нових Програм сусідства для підтримки розвит�
ку транскордонної співпраці між ЄС і країнами, що межують з ним, згідно
з попереднім Посланням Комісії від 11 березня 2003 р. «Ширша Європа —
сусідські країни», схваленим Радою ЄС. У майбутньому Програми
сусідства мають діяти на всій території нових членів ЄС та країн, що ме�
жують з ними. У 2007 р. Програми сусідства набули самостійного статусу і
окремого бюджету. 

Комісія ЄС визначила такі загальні пріоритети для Програм сусідства: 
— сприяння соціально�економічному розвитку в прикордонних

регіонах; 
— впровадження спільних дій, спрямованих на вирішення спільних

викликів щодо охорони довкілля і здоров’я та боротьби з організованою
злочинністю; 

— підтримка ефективності та безпеки кордонів; 
— сприяння організації та проведенню місцевих культурно�освітніх за�

ходів. 
Основними проблемами з українського боку щодо подальшої реалізації

Програм сусідства З. Бройде називає відсутність фінансування для їх роз�
робки і подальшого вироблення конкретних проектних пропозицій, а
також неузгодженість механізмів одночасного співфінансування транс�
кордонних проектів за рахунок коштів програм ЄС, національних і
регіональних бюджетних асигнувань та позабюджетних джерел [2, с. 6].

Слід зазначити, що програмне регулювання міждержавних відносин у
рамках ЄС виходить, на нашу думку, за межі європейського права та мо�
же розглядатися з використанням міжнародно�правової методології та
концепції програмного правового регулювання. У цьому контексті надзви�
чайно цікавою є, зокрема, діяльність Європейської космічної агенції, утво�
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реної державами, що входять до ЄС, шляхом схвалення резолюції Євро�
пейської космічної конференції від 20 грудня 1972 р. та укладання
спеціальної Конвенції від 30 травня 1975 р. Метою цієї угоди було: «інтег�
рувати європейські національні космічні програми в європейську
національну космічну програму». Відповідна співпраця європейських дер�
жав мала здійснюватися шляхом:

— розробки та здійснення діяльності та програм в космічній сфері; 
— координації європейської космічної програми і національних

космічних програм і поступової якомога глибшої інтеграції останніх в
європейську космічну програму. 

Агентство має отримувати від держав�членів інформацію про проекти,
що відносяться до нових космічних програм, сприяти консультаціям між
державами�членами, здійснювати інші необхідні оцінки й формулювати
відповідні правила для прийняття їх державами�членами. Мета та проце�
дури інтернаціоналізації програм були встановлені в додатку IV до Кон�
венції 1975 р. [3].

Двосторонні міжурядові програми, укладені Україною з державами�
членами ЄС, також містять у собі як згадки про програми ЄС, так і ме�
ханізми реалізації відповідних актів у двосторонніх відносинах. Так, у
Програмі культурного, наукового і технічного співробітництва між Урядом
України та Урядом Французької Республіки на 1997–1998–1999 рр., схва�
леній 30 січня 1997 р., вказувалося, що «сторони шукатимуть ефективне
поєднання двостороннього співробітництва з багатосторонніми програма�
ми, зокрема з програмами ЄС» [4]. У Програмі спільних дій на 2004�2006 рр.
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів від
19 квітня 2004 р. відзначалися європейський вибір України та «її зусилля
наблизити своє законодавство та правову практику до норм та стандартів
ЄС»; при цьому згідно ст. 2.1 цієї програми до предмету політичного діало�
гу були віднесені й відносини України з ЄС. У п. 2.4.2 та 2.4.3 цієї Програми
йшлося, зокрема, про двосторонню співпрацю з підтримки проектів у кон�
тексті Загальноєвропейської стратегії у сфері біології та ландшафтного
різноманіття (PEBLDS) та співробітництво у сфері охорони навколишньо�
го середовища через програму ЄС MATRA [5]. 

Вважаємо, що нині програму ЄС слід визначати як правовий програм�
ний акт, що ухвалюється в рамках ЄС або з країнами — партнерами ЄС, та
передбачає реалізацію низки проектів та заходів, що фінансуються із
залученням коштів ЄС. Водночас, програмою є й організаційні над�
національні структури, які виникають внаслідок укладання відповідних
правових актів. Роль програм ЄС у процесах євроінтеграції України виз�
начається формою та методами їх імплементації у національне законодав�
ство й міждержавні програмні акти, у поточні організаційно�управлінські
рішення, через реалізацію в Україні проектів ЄС. Аспекти співвідношення
програм ЄС, національного законодавства та національних програм Ук�
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раїни у сфері євроінтеграції, питання визначення місця програм ЄС у сис�
темах джерел європейського та міжнародного права очікують на окремі
наукові дослідження.
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ЮЮррииссддииккццііяя,,  ввииззннаанннняя  ттаа  ввииккооннаанннняя  ссууддооввиихх  рріішшеенньь  
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вв  ррааммккаахх  ЄЄввррооппееййссььккооггоо  ССооююззуу

Макаруха З. М. Юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у
цивільних справах транснаціонального характеру в рамках Європейського Союзу

У статті проаналізовано положення нормативно�правових актів ЄС щодо
визначення юрисдикції, а також взаємного визнання та виконання судових
рішень у цивільних справах транснаціонального характеру в рамках ЄС, які
здійснюють уніфікацію цивільно�процесуальних норм держав�членів Союзу.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: Європейський Союз; юрисдикція; взаємне визнання рішень.

Традиційно здійснення правосуддя — внутрішня функція держави, од�
на з форм реалізації її суверенітету. Європейські інтеграційні процеси, а
саме проголошення однієї з пріоритетних цілей ЄС — створення простору
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свободи, безпеки та юстиції — зумовили необхідність однакового міждер�
жавного регулювання найбільш важливих питань цивільного судочинства. 

Правові основи судового співробітництва держав�членів ЄС у
цивільних справах транскордонного характеру досліджено у працях євро�
пейських вчених, зокрема, Д. Крополер, Р. Гаймера, Р. Шутце, Г. Прюттінг,
Г. Рос.

Дане дослідження має на меті проаналізувати основні принципи визна�
чення суду, відповідального за розгляд цивільно�правового спору транс�
кордонного характеру, а також виконання рішень, прийнятих компетент�
ними органами іншої держави�члена.

Основоположні правила щодо юрисдикції, визнання та виконання
рішень у цивільних та торгових справах у державах�членах ЄС визначені
Регламентом Ради № 44/2001 від 22 грудня 2000 р. (“Брюссель I») [1], який
замінив Брюссельську Конвенцію 1968 р. [2], договірними сторонами якої
були усі держави�члени ЄС. 

Сфера дії Регламенту № 44/2001 поширюється на цивільні та торгові
справи (за виключенням справ щодо оподаткування, митних та
адміністративних правовідносин). Регламент не застосовується до статусу
чи правоздатності фізичних осіб, шлюбно�сімейних відносин, заповітів і
спадкування, банкрутства, соціального захисту та арбітражу.

Регламент № 44/2001 закріплює правила щодо визначення загальної,
спеціальної та виключної юрисдикції судів держав�членів у цивільних та
торгових справах, що мають транскордонний ефект. 

У такий спосіб згадані категорії справ розглядаються компетентним су�
дом тієї держави�члена, в якій відповідач має постійне місце проживання
(доміцилій), незалежно від його громадянства (загальна юрисдикція).

Відповідно до положень Регламенту № 44/2001, спеціальна юрисдикція
поширюється на: справи стосовно контрактів, за виключенням трудових
(розглядаються судом держави�члена, на території якої має бути викона�
не зобов’язання); справи про утримання (компетентним є суд за постійним
місцем проживання кредитора); справи, які виникають з деліктів (розгля�
даються за місцем вчинення правопорушення). 

Що стосується виключної юрисдикції, то нею наділені такі суди: за
місцем знаходження нерухомого майна (у справах щодо речового права);
за місцем знаходження юридичної особи (у справах про ліквідацію ком�
паній чи інших юридичних осіб); за місцем знаходження державного
реєстру (щодо чинності записів у державних реєстрах); за місцем реєст�
рації патентів чи торгових марок (у справах про реєстрацію чи чинність
патентів чи торгових марок); за місцем виконання судового рішення (у
справах про виконання судових рішень). 

Регламент № 44/2001 має на меті спрощення формальностей для
визнання і виконання судових рішень (в тому числі постанов, ордерів, ви�
конавчих листів) шляхом встановлення єдиної швидкої процедури. Доку�
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мент закріплює принцип автоматичного визнання судових рішень, прий�
нятих судовими органами держав�членів ЄС, без застосування будь�якої
спеціальної процедури. Невизнання судового рішення можливе в таких
випадках, якщо: це явно суперечить публічній політиці держави визнан�
ня; відповідач не отримав вчасно необхідних процесуальних документів,
що унеможливило забезпечення його захисту; це суперечить рішенню, ви�
несеному у державі визнання, в спорі між тими ж сторонами процесу, чи
рішенню, винесеному судом іншої держави�члена чи третьої країни щодо
тієї ж справи та тих самих сторін процесу.

Як вже зазначалося, Регламент № 44/2001 не застосовується до шлюб�
но�сімейних справ. Питання юрисдикції, визнання та виконання рішень у
шлюбно�сімейних справах та у справах про відповідальність батьків регу�
люються Регламентом Ради ЄС № 2201/2003 від 1 серпня 2004 р. (так зва�
ний «Брюссель ІІ») [3], що скасував Регламент Ради № 1347/2000 від
29 травня 2000 р. 

Регламент № 2201/2003 застосовується до окремої групи цивільно�
процесуальних відносин, а саме розлучення, розірвання та анулювання
шлюбу, а також до усіх аспектів батьківської відповідальності. Під
батьківською відповідальністю, відповідно до положень зазначеного Рег�
ламенту, слід мати на увазі всі права та обов’язки фізичної чи юридичної
особи стосовно особи чи власності дитини (Регламентом не регулюються
питання утримання, правове регулювання яких здійснюється положення�
ми Регламенту Ради ЄС №4/2009 від 18 грудня 2008 р., про який йтиметь�
ся далі). Регламент № 2201/2003 не застосовується до: встановлення та
зміни батьківства; усиновлення; визначення імені та прізвища дитини;
спадкування; заходів, прийнятих у зв’язку з вчиненням дітьми криміналь�
них правопорушень.

Юрисдикція у справах про розлучення, розірвання чи анулювання
шлюбу визначається за: звичайним місцем проживання подружжя; ос�
таннім місцем проживання подружжя, якщо один з них продовжує там
проживати; місцем звичайного проживання відповідача; місцем звичайно�
го проживання одного з подружжя у випадку об’єднання позовів; місцем
звичайного проживання позивача, якщо він проживав там протягом року
до подання позову. 

Що стосується справ, пов’язаних з батьківською відповідальністю, то,
за загальним правилом, вони розглядаються компетентним судом держа�
ви�члена, в якій постійно проживає дитина. 

Регламент № 2201/2003 також містить положення щодо незаконного
переміщення чи затримання дітей, спрямовані на боротьбу з викраденням
дітей в ЄС. Відповідно до зазначених положень законний опікун може
звернутися до органів влади чи суду із заявою про повернення викраденої
дитини. При цьому компетенцією щодо розгляду справи про викрадення
наділений суд держави�члена, в якій дитина постійно проживала до вик�
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радення. Такий суд повинен винести рішення протягом шести тижнів
після звернення законного опікуна.

Суд держави�члена, до якої було викрадено дитину, може відмовити у
поверненні дитини лише у випадку серйозної загрози завдання дитині
тяжкої фізичної чи психологічної шкоди. Рішення про відмову у повер�
ненні носить характер попереднього рішення, оскільки суд, який прийняв
його, повинен передати усі матеріали справи до суду держави�члена, де
дитина звичайно проживає, що наділений компетенцією приймати оста�
точне рішення. 

Визнання державами�членами судових рішень у шлюбно�сімейних
справах та справах про батьківську відповідальність відбувається автома�
тично без застосування будь�якої спеціальної процедури. Виключеннями
можна вважати підстави, передбачені Регламентом № 44/2001, а у спра�
вах про батьківську відповідальність відмова у визнанні рішення може ба�
зуватися ще й на тій підставі, що не було почуто та враховано думку дити�
ни чи одного з батьків.

Слід зазначити, що аналіз правового регулювання в рамках ЄС юрис�
дикції, визнання та виконання рішень у шлюбно�сімейних справах та у
справах стосовно батьківської відповідальності торкається важливої про�
блеми співвідношення законодавства ЄС та міжнародних угод у зазна�
ченій сфері.

За загальним правилом Регламент № 2201/2003 заміняє чинні на той
час конвенції між двома чи більше державами�членами ЄС та має пріори�
тет над багатосторонніми угодами (що стосуються питань, врегульованих
Регламентом). До таких багатосторонніх угод слід віднести Гаазьку Кон�
венцію 1961 р. (право, яке застосовується щодо захисту неповнолітніх),
Люксембурзьку Конвенцію 1967 р. (визнання рішень щодо шлюбних відно�
син), Гаазьку Конвенцію 1970 р. (визнання розлучень); Європейську Кон�
венцію 1980 р. (опіка на дітьми); Гаазьку Конвенцію 1980 р. (цивільні
аспекти міжнародного викрадення дітей). 

Важливим багатостороннім правовим інструментом є Гаазька Кон�
венція від 19 жовтня 1996 р. Про юрисдикцію, визнання та виконання
рішень, а також право, яке застосовується у справах про відповідальність
батьків, і заходи щодо захисту дітей. Відповідно до Рішень Ради 2003/93
від 19 грудня 2002 р [4]. та 2008/431 від 5 червня 2008 р [5]. держави�члени
ЄС уповноважені, в інтересах Співтовариства, підписати цю Конвенцію.
При цьому держави�члени ЄС роблять застереження про пріоритетність
для них положень законодавства ЄС щодо юрисдикції, визнання та вико�
нання рішень у справах про відповідальність батьків. Таким чином, поло�
ження Регламенту № 2201/2003 повністю застосовуються у тих випадках,
коли дитина проживає у одній з держав�членів ЄС. Окрім цього,
закріплені Регламентом № 2201/2003 правила щодо визнання та виконан�
ня рішень застосовуються, якщо компетентний суд держави�члена ЄС
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прийняв рішення щодо дитини, яка проживає у третій державі, що є сто�
роною Гаазької Конвенції 1996 р. В решті випадків застосовуються поло�
ження зазначеної Конвенції.

Ще однією сферою правового регулювання ЄС, в основі якого лежить
принцип взаємного визнання, є зобов’язання щодо утримання, в тому
числі в контексті проаналізованої вище батьківської відповідальності.

Відповідно до міжнародного приватного права спори щодо обов’язків ут�
римання вирішуються згідно з міжнародними угодами: Гаазька Конвенція
про право, що застосовується до зобов’язань щодо утримання 1973 р.; Га�
азька Конвенція про визнання та виконання рішень, що стосуються зо�
бов’язання утримання 1973 р.; Гаазька Конвенція про право, що застосо�
вується до зобов’язання утримання дітей 1956 р. Однак, зазначені Кон�
венції закріплюють колізійні прив’язки про визначення права, яке застосо�
вується до вирішення міжнародних спорів, а також правила щодо визнан�
ня та виконання рішень. Окрім того, цим положенням бракує узгодженості
й вони є обов’язковими лише для тих держав — учасниць Конвенцій.

Для того щоб забезпечити мінімальні гарантії для громадян ЄС щодо
утримання, Комісія прийняла Зелену Книгу для обговорення можливос�
тей розвитку права ЄС та, використовуючи здобутки міжнародного при�
ватного права, вироблення нових правових інструментів у зазначеній
сфері [6]. 

Першим результатом Зеленої Книги стало прийняття Регламенту Ради
ЄС № 4/2009 від 18 грудня 2008 р. «Про юрисдикцію, право, яке застосо�
вується, визнання і виконання рішень та співробітництво у справах сто�
совно зобов’язань щодо утримання» [7], який поширюється на усі транс�
кордонні позови щодо утримання, що виникають з сімейних відносин
(шлюбних відносин, спорідненості по одному з подружжя та батьківства).

Відповідно до Регламенту Ради ЄС № 4/2009, юрисдикцією в таких
справах наділений суд за місцем звичайного проживання відповідача чи
кредитора, а у випадку утримання дитини — суд, який розглядає справу
про батьківську відповідальність. Якщо зобов’язання щодо утримання не
стосується неповнолітніх дітей, сторони спору можуть самостійно дійти
згоди щодо вибору суду.

Аналогічно до положень вище проаналізованих Регламентів рішення
стосовно зобов’язань щодо утримання мають безпосередньо визнаватися
та виконуватися в рамках ЄС, а підставами невизнання є перелік, визна�
чений Регламентом № 44/2001. Окрім того, кожна держава�член має упов�
новажити центральний орган влади надавати допомогу компетентним ор�
ганам іншої держави�члена у виконанні судового рішення про утримання,
а також у стягненні утримання.

Таким чином, ЄС досягнув значного успіху в уніфікації норм цивільно�
процесуального права держав�членів ЄС, зокрема щодо визначення суду,
компетентного розглядати той чи інший цивільно�правовий спір транс�
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кордонного характеру, а також визнання та виконання рішень у цивільних
та торгових справах (у тому числі рішень у позасудових справах), які ба�
зуються на одному із засадничих принципів заснування та розвитку про�
стору свободи, безпеки та юстиції — принципі взаємного визнання. 

Реальні досягнення в уніфікації окремих процесуальних інститутів,
серед яких, окрім підсудності та виконання судових рішень, є вручення
судових документів, дослідження доказів, обмін правовою інформацією,
дають підстави говорити про якісно новий комплекс правил судочинства
— європейське цивільне процесуальне право. 
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UUkkrraaiinneeґґss  ssttrruuggggllee  ffoorr  hhaarrmmoonniizzaattiioonn  ooff  ccoonnssuummeerr
ccoonnttrraacctt  llaaww  wwiitthh  pprroovviissiioonnss  ooff  eeuu  llaaww

Прантл Д. Зусилля України щодо гармонізації споживчого договірного
права з положеннями європейського права

На основі Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейськими Співтовариства відбувається процес гармонізації українського
законодавства, зокрема у сфері споживчого договірного права. Законодавство
України щодо захисту прав споживачів відповідає європейським стандартам і
навіть йде далі за мінімальні вимоги директив ЄС. Але, на жаль, рівень
реалізації адаптованих норм залишається низьким.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: споживче договірне право, права споживачів, адаптація
законодавства, європейські стандарти
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The development in European Law, particularly the implementation of second-
ary law, has involved the introduction of common rules on particular aspects in the
Member States´ jurisdictions1. Since the resolutions of the European Parliament in
19892 and 19943 the “Europeanisation”4 of contract law, which has been considered
as a decisive contribution to the realization of the Common Market, has become a
long term target. Yet, the multitude of legal documents issued by the European
Commission5 has not lead to a successful approximation of national contract laws.

The Europeanisation, particularly of consumer contract law, does not only take
place within the European Community. As the eastern enlargement has shown legal
harmonisation has become a prerequisite for European integration. Consequently,
Ukraine´s wish to become a member of the EU by 2020 justifies its efforts to
achieve European standards6. The legal fundament for the harmonisation of
Ukrainian legislation to that of the community presents Art 51 clause 1 of the
Partnership and Co-operation Agreement signed in 1994 by Ukraine and the EU7.
Art 51 clause 2 and Art 75 of the PCA literally refer to consumer protection as a par-
ticular field of cooperation.

Beyond, the Strategy of Integration of Ukraine into the EU (1998), the Concept
of Adaptation of Ukrainian Laws to the Legislation of the EU (1999), the European
Neighbourhood Policy (2003), the National Programme for Approximation of
Ukrainian Legislation to Legislation of the European Union (2004), the EU-Ukraine
Action Plan (2005), the Agenda 2020 (2006), the New Enhanced Agreement (2007)
as the successor of the PCA as well as the fact that Ukraine joined the WTO in 2008
reflect Ukraine´s “European choice”8 and spurred legal harmonisation. As a pre-
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1 Cf Twigg-Flesner, The Europeanisation of Contract Law (2008) 9.
2 Resolution on action to bring into line the private law of the Member States, Official Journal C 1989/158,
400.
3 Resolution on the harmonization of certain sectors of the private law of the Member States, Official Journal
C 1994/205, 518.
4 According to Twigg-Flesner this term is in the first place used to cover various activities of the EU which
affect contract law; secondly, in a much wider sense the term also refers to scholarly activities.
5 For instance: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on
European contract law 13.9.2001, Official Journal C 2001/255, 1; Communication from the Commission to
the European Parliament and the Council – A more coherent European contract law – An action plan
15.3.2003, COM(2003) 68 final, Official Journal C 2003/63, 1; Communication from the Commission to the
European Parliament and the Council – European Contract Law and the revision of the acquis: the way for-
ward 11.10.2004, COM(2004) 651 final.
6 Cf Denisov/Muraviov, Legal grounds for the implementation of the law of the European Union into the
internal legal order of Ukraine, in Kubko/Tsvetkov (Ed), Problems of harmonisation of the legislation of
Ukraine and the legislation of the European countries (2003) 151 (163 f); Swieboda, Agenda 2020:
Implementation and Progress report 2008 http://www.yes-ukraine.org/en/agenda2020report_july2008.html
(10.11.2008).
7 Cf Zadorozhniy, On state policy in the field of harmonization of Ukrainian legislation and legislation of the
countries of Europe, in Kubko/Tsvetkov (Ed), Problems of harmonisation of the legislation of Ukraine and
the legislation of the European countries (2003) 115 (121); Schneider, The Partnership and Co-operation
Agreement (PCA) between Ukraine and the EU – Idea and Reality, in Hoffmann/Möllers (Ed), Ukraine on
the Road to Europe (2001) 66-78.
8 Vgl Wolczuk, Integration without Europeanisation: Ukraine and its policy towards the European Union,
EUI Working Papers Nr 15 (2004) 2 http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/2757/1/04_15.pdf
(18.1.2010).
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condition to WTO membership Ukraine had to adopt consumer and market policy
according to international and European standards. Therefore, the State Consumer
Standard1 elaborated an Action Plan for achievement of the full-fledged conformi-
ty of the Ukrainian national standardization and technical regulation system with
the requirements of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade for the
years 2005–2011 which on the one hand gave rise to new regulatory documents and
on the other hand lead to a harmonisation of Ukrainian legislation to the acquis2.

As a result of the efforts mentioned above Ukraine´s legislation is not (so) dif-
ferent from EU legislation. In 2002 a comparison between Ukrainian energy law
and the respective legislation of the EU proved that there were no significant dif-
ferences in this field of law. Furthermore, it turned out that Ukrainian legislation
was more detailed3.

The same is true for the Law of Ukraine on consumer rights protection4. Among
the former Soviet countries, Ukraine was one of the first countries that adopted a
Consumer Protection Act,5 which serves as primary legal source for contractual
relationships of consumers. As consumer rights have not (r-)emerged until the end
of the Soviet regime, eastern countries´ jurisdictions are not only younger but also
more extensive and less obsolete than many central European Acts. This assump-
tion is verified by a comparison of the uaCPA with the Austrian
Konsumentenschutzgesetz6, which came into force on March 8th, 1979. Contrary to
the KSchG, the uaCPA also contains provisions dealing with environment (Art 6
part 3 clause 1, Art 7 part 3 clause 1, Art 14 part 1 clause 1) and foodstuff (Art 8
part 8, Art 15 part 1 clause 2 cipher 3–5, 7, 11), which result from the consideration
of the UN-Guidelines for Consumer Protection7 in the law making process and later
on amendments. Therefore, the Ukrainian Act seems to address more consumer rel-
evant needs than the Austrian law. When it comes to goods of improper quality the
Ukrainian consumers have a right to address either the seller or the manufacturer
(Art 8 part 5 clause 1),8 while according to § 8 KSchG (referring to § 932 ABGB)
warranty claims can only be asserted against the professional seller. Thus, the
Ukrainian solution, that is by the way modelled after the French action directe,
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1 Держспоживстандарт України www.dssu.gov.ua (19.1.2010); abbr: SCS.

2 Cf Larsson/Lysenko/Samchishshin/Frolov, Consumer Protection in EU and Ukraine (2007) 1 (36)
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerProtection-in-EU-and-Ukraine.pdf (19.1.2010).
3 Cf Shemshuchenko, Theoretical issues of harmonization of Ukrainian legislation with European law, in
Kubko/Tsvetkov (Ed), Problems of harmonisation of the legislation of Ukraine and the legislation of the
European countries (2003) 35 (41).
4 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист прав споживачів» Nr 1023$XII latest version 13.1.2006 (abbr: uaCPA);
all articles stated in the text without reference to a particular law refer to the uaCPA.
5 Cf Larsson/Lysenko/Samchishshin/Frolov, Consumer Protection in EU and Ukraine (2007) 33.

6 Austrian Consumer Protection Act BGBl 140/1979 latest version 2008 (abbr: KSchG); for more informa-
tion see Lehofer, Minimum Implementation of Minimum Directives? Consumer Protection in Austria in the
Context of European Integration, Journal of Consumer Policy 1994, 3-22.
7 39/248 UN Guidelines for Consumer Protection April 16th, 1985
http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm (18.1.2010); in addition Consumer Society and
Citizen Networks, United Nations guidelines for consumer protection (2007)
http://www.consumerinfo.org.ua/en/must_know/articles_rights/UNGuidelines-for-ConsumerProtection.php
(18.1.2010)
8 Cf Knaul/Dozorets/Samokhvalov, Produkthaftung Baumax. Memorandum CMS (2008) 1 (3).



enhances chances that consumer claims are satisfied because a direct liability of the
manufacturer provides redress for the consumer in case the seller is not able (or
willing) to resolve consumer complaints. For that reason, the introduction of a
direct producers´ liability has been debated on the European level, though so far the
Commission lacks sufficient evidence to justify an extension of mandatory liability
that goes beyond the seller1.

Moreover, a comparative analysis of the uaCPA and the European acquis in the
field of consumer contract law, which consists primarily of 22 consumer protection
directives, yields that the level of consumer protection granted by the Ukrainian Act
satisfies European requirements and goes even beyond in some cases. 

Parallels between the Law of Ukraine on consumer rights protection and certain
consumer protection standards can be identified. Firstly, Art 12 uaCPA about
“Consumer´s rights if an agreement is made outside commercial or office premis-
es” reminds of the Doorstep Selling Directive2. The conclusion of a consumer sales
contract outside commercial or office premises entitles the consumer to cancel the
agreement within fourteen days (Art 12 part 3), thus the deadline granted by this
provision is consistent with Art 5 of the respective Directive (“… right to renounce
… within a period of not less than seven days”) as well as with Art 8, which deter-
mines the Directive´s minimum harmonisation character. Secondly, Art 13 uaCPA
about “Consumer´s right in case of making an agreement remotely” seems to imple-
ment the Distance Selling Directive3. Under the circumstances of a remotely made
consumer sales agreement Ukrainian consumers – again – have the right to revoke
by notifying the seller about the cancellation within fourteen days (Art 13 part 4
clause 1). Art 5 clause 1 of the Directive claims at least a period of “seven working
days in which to withdraw from the contract without penalty and without giving any
reason”. In the field of services parallels can be found between Art 17 and Art 20
uaCPA and the Services Directive4. Moreover, Art 19 uaCPA about “Prohibition of
unfair business practices” is the equivalent to the Unfair Commercial Practices
Directive5.
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1 Cf Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementa-
tion of Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain
aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees including analysis of the case for intro-
ducing direct producers’ liability 24.4.2007, COM(2007) 210 final 10 ff; see also Bradgate/Twigg-Flesner,
Expanding Boundaries of Liability for Quality Defects, Journal of Consumer Policy 2002, 345-377;
European Consumer Law Group, Opinion on the Proposal for a Directive on the Sale of Consumer Goods
and Associated Guarantees, Journal of Consumer Policy 1998, 91 (92 f).
2 Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts nego-
tiated away from business premises, Official Journal L 1985/372, 31.
3 Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of con-
sumers in respect of distance contracts, Official Journal L 1997/144, 19.
4 Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services
in the internal market, Official Journal L 2006/376, 36.
5 Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair
business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive
84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council
and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council, Official Journal L
2005/149, 22.
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An interim conclusion shows that the Ukrainian legislator kept track of the
development in European consumer contract law and has fulfilled the minimum
standards of Directives 85/577/EEC and 97/7/EC, yet the fourteen-days-withdraw-
al-period is more favourable from the consumers´ point of view. 

There are more passages in the Law of Ukraine on consumer rights protection
that make the Act more consumer friendly than European legislation itself proves to
be. For instance, several articles of the uaCPA refer to an obligation to make infor-
mation available to the consumer and hence account for a current trend in European
Law. A general information duty of the State towards consumers is laid down in
Art 5 part 1 and part 2 uaCPA. Beyond that, Art 15 uaCPA constitutes “Consumer´s
right to product information”. The accessibility of the information before the con-
sumer buys or orders a product or service is crucial. Inaccessible, unreliable, incom-
plete or untimely information about the consumer good or the seller (contractor,
manufacturer) that has lead to “the impossibility of using the purchased product
according to its purpose” entitles the consumer to demand “proper information
within in a reasonably short term but not later than one month. If no information has
been provided within the said term the consumer shall have the right to cancel the
agreement and claim damages” (Art 15 part 7 clause 1 cipher 2). Additionally, Art 4
part 3 clause 1 cipher 1 uaCPA (obligation of the consumer to carefully read instruc-
tions) can be understood as a counterpart of the seller´s information duty. Moreover,
the Ukrainian Act outmatches national rules on information duties, which general-
ly lack sanctions, as Art 23 part 1 clause 7 uaCPA imposes a fine on the economic
party that fails to provide “necessary, accessible, reliable and timely product infor-
mation”. 

On the European level Art 153 EC Treaty assigns consumers a right to informa-
tion. Besides, Art 5 clause 1 lit a-i of the Proposal for a Directive on consumer
rights1 contains a similar catalogue of “general information requirements“ compris-
ing product characteristics (lit a), details regarding the identity of the trader such as
his address (lit b), the existence of a right of withdrawl (lit e). Art 6 of the propos-
al deals with “failures to provide information“. The Document Common Frame of
Reference2 also refers to a general (II.-3:101: Duty to disclose information about
goods, other assets and services) and a more specific (II.-3:103: Duty to provide
information when concluding contract with a consumer who is at a particular dis-
advantage) pre-contractual information duty. “Remedies for breach of information
duties” are considered in II.-3:109 DCFR.

Furthermore, Ukraine´s approach to development defence serves as evidence
that the Law of Ukraine on consumer rights protection even establishes a higher
level of consumer protection than the standards foreseen by the European legisla-
tor. While European producers are exempted from indemnification if the defect of
a product resulted from compliance with regulations, that is “the state of scientific
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1 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on consumer rights 8.10.2008,
COM(2008) 614 final.
2 V. Bar/Clive/Schulte-Nölke (Ed), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft
Common Frame of Reference. Outline Edition (2009); abbr:DCFR.



and technical knowledge at the time when he put the product into circulation was
not such as to enable the existence of the defect to be discovered”1, strict liability,
that is no development defence for manufacturers of consumer goods (Art 16
part 4), service providers and manufacturers of works (Art 10 part 10), is laid down
in the Law of Ukraine on consumer rights protection.

According to Medvedchuk the reformation of key legal spheres in Ukraine is at
a closing stage2. The examples mentioned serve as evidence that Ukrainian con-
sumer contract legislation has been approximated to European standards. However,
the harmonisation of black letter rules is not where the struggle ends – it is actual-
ly the beginning. The effectiveness of consumer rights will not automatically
increase due to harmonised statutes. Without the implementation of the approxi-
mated rules, consumers benefit from their rights only on the paper but not in every-
day life. This is unfortunately true for Ukraine. Existing weaknesses in the law
enforcement process can only be overcome by the establishment of legal monitor-
ing, which requires government support, empowerment of the SCS, participation of
consumer organisation as well as a change in the predominant Ukrainian consumer
attitude towards a higher level of response. Actually, not legislation but the afore-
said key success factors (players), which seem to be still influenced by political and
sociological doctrines that differ from West European countries, to a certain extent
hinder the process of Europeanisation outside the EC3. 

Finally, in order to put Ukraine´s shortcomings in perspective it should be
pointed out that European consumer contract law lacks coherence as well. On the
one hand consumer confidence suffers from different standards in contract law
across the EU1 and on the other hand businesses bear higher transaction costs due
to accounting for different nationa4 regulations. Therefore, a variety of approach-
es has been pursued in order to arrange the patchwork of national pieces of con-
sumer contract legislation. The latest event has been the publication of the
Document Common Frame of Reference5. In the Commission´s Action Plan of
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1 Cf Edwards, Consumer Protection and Practice in the EU (2007) 1 (6) 
http://www.consumerinfo.org.ua/en/must_know/articles_rights/eu-practice.php

(19.1.2010).
2 Cf Medvedchuk, Political and legal problems of approximation of the Ukrainian legislation to the legisla-
tion of the European Countries, in Kubko/Tsvetkov (Ed), Problems of Harmonisation of the Legislation of
Ukraine and the Legislation of the European Countries (2003) 101 (112).
3 Cf Kubko, Improvement of Ukrainian legislation and problems of its harmonization with foreign legisla-
tion, in Kubko/Tsvetkov (Ed), Problems of harmonisation of the legislation of Ukraine and the legislation
of the European countries (2003) 61 (79 f).
4 Cf Consumer Society and Citizen Networks, The Review of EU Consumer Protection Rules “The Review
of the Consumer Acquis” (2007) 1 (2) http://www.consumerinfo.org.ua/en/must_know/articles_rights/eu-
consumer-rules-review.php (20.1.2010).
5 V. Bar/Clive/Schulte-Nölke (Ed), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft
Common Frame of Reference. Interim Outline Edition (2008); revised and extended version: v.
Bar/Clive/Schulte-Nölke (Ed), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft
Common Frame of Reference. Outline Edition (2009); followed by a 6 volume opus including not only draft
model rules but full comments and notes, which explain why a rule is formulated as it is, how it relates to
other rules and where its roots lie in the European legal systems: v. Bar/Clive (Hrsg.), Principles, Definitions
and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference. Full Edition (2009).
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20031 the DCFR is presented as a possible optional instrument, which would
according to the “opt-in” model exist in addition to national jurisdictions and
could be chosen by the parties as the law applicable to their legal relationship7.
The importance of such an instrument for Ukraine depends on its scope.
Nevertheless, regarding Europeanisation the Ukrainian legislator could benefit
from the framework if becomes a so-called toolbox of harmonised principles,
terms and definitions. 

ШШппааккооввиичч  OOллььггаа  ММииккооллааїїввннаа,,  
кандидат юридичних наук, доцент, 
докторант Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РРоолльь  ссууддуу  ЄЄввррооппееййссььккооггоо  ССооююззуу  вв  ссттааннооввллеенннніі  
ттаа  ррооззввииттккуу  єєввррооппееййссььккооггоо  ппрраавваа

Шпакович O. М. Роль суду Європейського Союзу в становленні та розвитку
європейського права

Статтю присвячено історії Європейського Союзу та європейського права.
Автор досліджує роль Суду ЄС у виникненні права Євросоюзу. Особливу увагу
в статті приділено юридичній природі норм права ЄС.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: судова система ЄС, європейське право, «новий правопоря�
док», міжнародне право, національне право, внутрішній правопорядок держав.

Судова система Європейського Союзу (Євросоюзу) була створена з ме�
тою вирішення суперечок між суб’єктами європейської інтеграції, а також
забезпечення цілісності та узгодженості права європейських інтеграційних
організацій шляхом відповідного тлумачення його норм. Важливим завдан�
ням судової системи Євросоюзу стало також забезпечення безконфліктної
взаємодії норм права Євросоюзу та внутрішнього права держав�членів як
передумови для нормального функціонування організаційно�правового ме�
ханізму європейської інтеграції. Окремим питанням функціонування судо�
вих установ Євросоюзу присвячені дослідження В. Муравйова, В. Оприш�
ко, Р. Петрова, Ж.�Л. Сорона,, Ж. Рідо, Н. Феннелі та ін. 

Виникнення Європейського Союзу (Євросоюзу) та європейського пра�
ва — це єдиний та тісний взаємопов’язаний процес. Створення та розбудо�

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 1

5588

1 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – A more coherent
European contract law – An action plan 12.2.2003, COM(2003) 68 final, Official Journal C 2003/63, 1; the
Action Plan proposes to overcome the fragmentation of national contract laws with a new strategy, that is based
on soft law.

2 Cf Dragneva/Ferrari, Contract Law Harmonisation and Regional Integration: Can the CIS learn From the
EU? Review of Central and East European Law 2006, 1 (28 ff).



ва Європейських співтовариств, згодом Європейського Союзу здійснюва�
лись на певній юридичній основі. Відповідно, оформлення та правова база
Євросоюзу, його структура, цілі та завдання, умови та порядок діяль�
ності — все це повинно було знайти своє відображення та закріплення в
нормах європейського права. В свою чергу, створення єдиної системи
європейського права неможливе без існування організаційних структур.
Іншими словами, становлення європейського права неможливе без ство�
рення Євросоюзу, а його існування та розвиток неможливі поза Євро�
пейським Союзом. 

Європейське право виступає як один з важливіших інструментів євро�
пейської інтеграції. Серед численних факторів, які сприяють інтег�
раційним процесам, право відіграє важливу роль. Саме завдяки розвитку
європейського права формується не тільки єдиний правовий простір, але
й створюються необхідні умови та передумови єдиного економічного про�
стору, єдиного культурного простору, створюється все те, що необхідне
для забезпечення єдності. Саме за допомогою правових засобів вдається
подолати ті труднощі та складнощі, які неминучі при створенні нового за
своїми якісними параметрами публічно�правового інтеграційного утво�
рення, яким є Європейський Союз. Ці нові якості виявляються в тому, що
Євросоюз — це вже не просто міжнародна організація класичного типу, а
утворення, яке має риси, властиві суверенній державі. Разом з тим, це ут�
ворення, яке не може бути кваліфіковане як виключно наддержавна
структура, оскільки мова йде про об’єднання зусиль та розвиток достат�
ньо глибоких інтеграційних процесів тільки в певних визначених сферах
діяльності. 

Формування та розвиток Європейських співтовариств, становлення
Європейського Союзу, поява та розвиток європейського права — все це
складний процес. Головне полягає в тому, що, незважаючи на все труд�
нощі, в цілому він є поступальним, що свідчить про достатню стабільність
інтеграційних процесів на заході Європейського континенту [5, с. 5]. 

В розвитку європейського права можна виділити декілька етапів, кож�
ний з яких відрізняється новими рисами та особливостями, які знаходять
своє відображення в структурі та організації Європейських співтовариств,
розширенні їхньої юрисдикції, змінах в інституційній структурі й в роз�
витку самого права. В основу періодизації цього процесу інтеграції може
бути покладено різні критерії, пов’язані з досягненнями в економічній або
соціальній сфері, в характері взаємовідносин між державами�членами та
ін. Однак з правової точки зору найбільший інтерес представляють ті кар�
динальні зміни, які відбуваються в структурі Співтовариств, у сфері їх ви�
конання та здійснення повноважень, якими володіє Співтовариство, а
потім Європейський Союз. Такого роду зміни в житті Європейського
співтовариства та Союзу знаходять своє відображення та закріплення на�
самперед в установчих актах, тобто таких, які вносять дійсно кардинальні
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зміни в побудову та функціонування Співтовариств та Союзу. Відповідно і
періодизація еволюції європейського права головним чином пов’язана з
виробленням та укладанням установчого договору. З цієї точки зору в ста�
новленні та розвитку європейського можна виділити декілька головних
етапів [5, с. 6]. 

Перший період — це створення та набуття чинності Договору про за�
снування Європейського об’єднання з вугілля та сталі у 1951 р. На цьому
етапі відбувається формування першого європейського об’єднання, запо�
чатковуються засади самої інтеграції і починається формування євро�
пейського права. 

Другий період пов’язаний з утворенням двох нових Співтовариств.
У 1957 р. у Римі були підписані два договори — Договір про заснування
Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) та Договір про засну�
вання Європейського співтовариства з атомної енергії (Євроатом). Набут�
тя чинності цих договорів 1 січня 1958 р. означало початок нового етапу в
розвитку інтеграційних процесів. Особливе значення мав договір про за�
снування ЄЕС, в якому сформульовані засади інтеграційного об’єднання,
визначені умови та порядок функціонування, закріплені важливіші досяг�
нення у сфері економічного, соціального та правового розвитку. В цей
період починається створення «спільного ринку», закріплюються основні
принципи європейського права, починає функціонувати система юрис�
дикційного контролю за його застосуванням та дотриманням. Під час дру�
гого етапу розвитку виробляються нормативні положення, які забезпечу�
ють створення та функціонування єдиної системи інститутів, які вносять
суттєві зміни в порядок їх формування та функціонування, юридично
оформлюється нова система фінансового забезпечення Співтовариств, їх
взаємодія з державами�членами. 

Поглиблення інтеграційних процесів, розширення сфери взаємодії та
співробітництва держав�членів веде до нових програмних установок та до
створення правових механізмів їх забезпечення та реалізації. В резуль�
таті довготривалих і непростих переговорів сторони приходять до вироб�
лення нового важливого правового інструменту, який став початком
третього етапу в розвитку Європейських Співтовариств та європейського
права. Юридично воно було оформлено підписанням Єдиного євро�
пейського акту (ЄЄА), який набув чинності в 1987 р. У результаті відбуло�
ся значне розширення сфери компетенції Європейських Співтовариств,
були внесені зміни до їх інституційної структури і визначені основні кон�
тури розвитку співробітництва держав�членів у сфері зовнішньої політи�
ки та безпеки. Єдиний європейський акт створив правову основу для пере�
ходу до нового, більш високого рівня співробітництва держав — до ство�
рення Європейського Союзу [5, с. 7]. 

Новий четвертий етап у розвитку процесу європейської інтеграції
пов’язаний з підписанням 7 лютого 1992 р. Договору про Європейський Со�
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юз (набрав чинності 1 листопада 1993 р.), так званого Маастрихтського до�
говору. І вже створення Європейського Союзу складає головний зміст змін
в сфері європейського будівництва в цілому та європейського права насам�
перед. Союз став складатися з трьох основних частин: європейських
співтовариств, спільної політики у сфері оборони, безпеки, зовнішніх зно�
син та співпраці у галузі внутрішніх справ та юстиції. 

Договір про Євросоюз заклав нові напрями європейської інтеграції, які
включали створення економічного, політичного та валютного союзів, по�
дальше реформування правового механізму європейських співтовариств
[3, с. 13].

Маастрихтський договір передбачив необхідність подальшого уточнен�
ня параметрів Союзу, порядку його функціонування і взаємодію держав�
членів з інститутами ЄС у нових сферах. Для розвитку цих постанов була
скликана міжурядова конференція, яка завершилася підписанням 2 жовт�
ня 1997 р. Амстердамських домовленостей, які шляхом перегляду багать�
ох положень Маастрихтського договору створили сучасний правовий ме�
ханізм європейської інтеграції, здійснюваної в межах Євросоюзу.

26 лютого 2001 р. було підписано «Ніццький договір, який вніс зміни до
Договору про Європейський Союз, Договорів, що засновують європейські
співтовариства, а також деяких пов’язаних з ними актів». Цей договір став
наступним кроком у процесі реформування Євросоюзу [3, с. 18]. 

Новим важливим кроком на шляху поглиблення європейської інтег�
рації повинна була стати Конституція Євросоюзу, ухвалена в Римі у
жовтні 2004 р. Але процес ратифікації було провалено.

Останнім кроком щодо подальшого розвитку Євросоюзу та європейсь�
кого права стало підписання Лісабонського договору 13 грудня 2007 р., що
набув чинності 1 грудня 2009 р.

Отже, інституційний механізм Євросоюзу має складну конструкцію,
яка відбиває поступовий характер розвитку європейської інтеграції. Осно�
ву його організаційної структури складають Європейський парламент,
Європейська рада, Рада, Комісія, Суд, Європейський центральний банк,
Рахункова палата. Їх повноваження визначені в установчих договорах та
актах про внесення змін і поправок до них.

Лісабонський договір закріплює положення про те, що кожний інститут
діє в межах повноважень, наданих йому в Договорах відповідно до перед�
бачених процедур, умов і цілей.

Слід зазначити, що судові функції в Євросоюзі виконує кілька установ,
які тісно співпрацюють з національними судами держав — членів. Суд
Європейського Союзу включає Суд, Трибунал і спеціалізовані трибунали.
Між ними існують відносини субординації. Суд засідає в Люксембурзі.
В його складі представлені по одному судді від кожної держави�члена та
11 генеральних адвокатів. Усі вони призначаються терміном на 6 років з
правом бути переобраними шляхом угоди між урядами держав�членів
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після консультацій з комітетом, що визначає придатність кандидатів на ці
посади. Вибір здійснюється з�поміж осіб, які гарантують свою неза�
лежність і мають кваліфікацію для призначення на найвищі судові посади
у своїх країнах, або є юристами з визнаною компетенцією. Кожні три роки
відбувається часткова ротація суддів та генеральних адвокатів. Судді оби�
рають зі свого складу голову Суду терміном на три роки з правом на пере�
обрання. Суд засідає у повному складі (пленумом), але може також фор�
мувати палати: Велику палату, що складається з 13 суддів, та палати, до
яких входить від трьох до п’яти суддів. 

Суд ЄС є вищою судовою інстанцією Євросоюзу, яка покликана забез�
печувати дотримання законності при тлумаченні та застосуванні поло�
жень установчих договорів. У своїй діяльності Суд ЄС виконує функції
міжнародного, конституційного, частково адміністративного суду [3, с. 37].

Як міжнародний суд він вирішує суперечки між державами–членами,
які стосуються об’єкта установчого договору, а також між держава�
ми–членами та інститутами ЄС чи між останніми. До держави�члена, яка
не виконує рішень Суду ЄС, останній може застосовувати санкції у формі
одноразових виплат або штрафів.

Виконуючи роль конституційного суду, Суд ЄС розглядає законність
законодавчих актів, прийнятих спільно Європарламентом і Радою, актів
Ради, Комісії та Європейського центрального банку, які не належать до ре�
комендацій і висновків, а також актів Європарламенту і Європейської ра�
ди, що мають правові наслідки для третіх сторін. Суд також може розгля�
дати позови, з якими до нього можуть звертатися Рахункова палата, Євро�
пейський центральний банк і Комітет регіонів з метою захисту своїх пре�
рогатив. Окрім цього, Суд ЄС уповноважений давати тлумачення установ�
чих договорів та актів органів ЄС.

Виконуючи функції адміністративного суду, Суд ЄС має юрисдикцію в
будь�якому спорі між ЄС та його службовцями, а також у випадках
вирішення спорів, що стосуються відшкодування збитків, заподіяних
інститутами ЄС чи його службовцями при виконанні ними своїх обов’язків.

Винятково важливу роль відіграє Суд ЄС у розвитку права Євросоюзу.
У цьому зв’язку слід насамперед згадати доктрини примату та прямої дії
норм права Євросоюзу, які дістали обґрунтування у рішеннях Суду ЄС. 

Для обґрунтування концепції примату права ЄС основоположне зна�
чення мало рішення у справі 6/64 Costa v. ENEL. У ньому для обґрунтуван�
ня цієї ідеї Суд ЄС посилався на пряму дію окремих норм права Євросою�
зу. Обґрунтування прямої дії норм права Євросоюзу є наслідком практики
Суду ЄС. Спираючись на телеологічний підхід до тлумачення права Євро�
союзу, Суд зробив пряму дію одним із ключових елементів усього право�
порядку ЄС [4, с. 50–51]. 

Отже, пряма дія норм права ЄС та його примат по відношенню до
внутрішнього (національного) права держав�членів стали основою для
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обґрунтування Судом ЄС концепції права Євросоюзу як «нового правопо�
рядку». Таким чином, пріоритет права Євросоюзу означає, що будь�які ак�
ти законодавчої, виконавчої або судової влади держав�членів не повинні
застосовуватися, якщо вони суперечать нормам права Євросоюзу.

Отже, Європейський Союз має особливу правову природу, яка
відрізняє його від міжнародних організацій і від держав. За своєю юридич�
ною природою право Євросоюзу становить особливу третю правову систе�
му поруч з міжнародним і національним правом. Право ЄС має пріоритет
по відношенню до внутрішнього права держав�членів, а певні його норми
мають пряму дію у внутрішніх правопорядках цих держав. Усе це надає
праву Євросоюзу особливого характеру, що відрізняє його як від міжна�
родного, так і від національного права.
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ММііжжннааррооддннее  ббааггааттооссттооррооннннєє  ттаа  ррееггііооннааллььннее
ссппііввррооббііттннииццттввоо  ппооссттррааддяяннссььккиихх  ддеерржжаавв  
уу  ссффеерріі  ккооссммііччннооїї  ддііяяллььннооссттіі  

Малишева Н. Р. Міжнародне багатостороннє та регіональне співробітниQ
цтво пострадянських держав у сфері космічної діяльності

У статті досліджується стан, напрями, правові форми та пріоритети
міжнародного співробітництва в галузі космічної діяльності дванадцяти пост�
радянських держав. Аналізується участь відповідних держав у багатосторон�
ньому співробітництві під егідою ООН, а також у регіональному спів�
робітництві в межах СНД, і на двосторонніх засадах. Автор доводить, що
розвиток такого співробітництва в межах пострадянськихих інтеграційних ут�
ворень виявив свою низьку ефективність. Сьогодні ці держави виявляють при�
хильність до двосторонніх зв’язків, а зростаючу роль у виборі пріоритетів
міжнародного співробітництва держав регіону відіграє прикладна космонав�
тика.
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ККллююччооввіі  ссллоовваа:: міжнародне співробітництво, дослідження та використання
космічного простору, договори ООН щодо космічної діяльності, сегмент
космічної інфраструктури, правонаступництво в космічній сфері, пострадянські
держави.

Правонаступництво пострадянських держав 
у сфері космічної діяльності 

Дослідження і використання космічного простору було одним з пріори�
тетних напрямів діяльності в колишньому Радянському Союзі. СРСР був
піонером у багатьох напрямах космічних досліджень, володів могутнім по�
тенціалом космічної індустрії. У діяльності, безпосередньо пов’язаній з ко�
смосом, було задіяно 140 підприємств і науково�дослідних інститутів.
СРСР вперше в світі вивів космічний апарат на навколоземну орбіту,
вперше здійснив запуск людини в космос. Космічний сектор був однією з
небагатьох галузей, що знаходилася під виключною загальносоюзною
юрисдикцією, космічні відносини регулювались виключно загальносоюз�
ним законодавством, а об’єкти космічної діяльності перебували у влас�
ності Союзу РСР.

Радянський Союз разом із Сполученими Штатами Америки стояв біля
витоків створення міжнародного космічного права. Більшість ініціатив що�
до засад міжнародного регулювання космічної діяльності під егідою ство�
реного в 1961 р. Комітету ООН з дослідження і використання космічного
простору в мирних цілях (Комітет ООН з космосу)1 належало СРСР, усі
міжнародні договори ООН з цих питань розроблялися за активної участі
Радянського Союзу, а по трьох перших з цих п’яти основних договорів що�
до космічної діяльності Уряд СРСР було визначено одним з депозитаріїв.
СРСР одним із перших оформив свою участь в Договорі про принципи
діяльності держав з дослідження та використання космічного простору,
включаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 р. (Договір про космос), Угоді
про рятування космонавтів, повернення космонавтів та повернення
об’єктів, що запускалися в космічний простір 1968 р. (Угода про рятуван�
ня), Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану
космічними об’єктами 1972 р. (Конвенція про відповідальність), Конвенції
про реєстрацію об’єктів, які запускаються в космічний простір 1975 р.
(Конвенція про реєстрацію).
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1 Ідея створення органа ООН з міжнародного співробітництва в дослідженні космосу належала Уря$
ду СРСР (пропозиція від 15 березня 1958 р.). Водночас, питання вирішувалось довго через позицію
США, що намагалися забезпечити собі провідну позицію в цьому органі. В результаті Комітет ООН з
космосу почав реально функціонувати з 1961 р. Резолюції 1472 (XIV) та 1721 (XVI) Генеральної Асам$
блеї ООН визначили склад і основні напрями діяльності цього Комітету як допоміжного органу Гене$
ральної Асамблеї ООН. Відповідно до цих резолюцій Комітету доручалось ведення як науково$
технічних, так і правових питань дослідження та використання космічного простору; на нього також
покладались координаційні повноваження щодо міжнародного співробітництва в справі освоєння
космосу.



Однак на початку 90�х років союзна держава розпалась. Нагадаємо, що
8 грудня 1991 г. у Мінську було прийнято Угоду, в якій проголошувалося,
що СРСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і гео�
політична реальність. Після утворення в результаті розпаду СРСР п’ят�
надцяти нових держав на території кожної з них залишилася частина
космічної власності СРСР (так званий «космічний сегмент»), а отже виник�
ла необхідність в організації управління ним та в розвитку власного
космічного законодавства. Однак спершу важливо було вирішити питання
правонаступництва і розподілу космічної власності, що раніше була час�
тиною єдиного народногосподарського комплексу. 

Процес правонаступництва від союзної держави до новоутворених дер�
жав мав на пострадянському просторі свої особливості. У цьому процесі
було поєднано два інститути міжнародного права: правонаступництво
stricto sensu, тобто перехід прав і обов’язків від одного суб’єкта міжнарод�
ного права до кількох інших на певних узгоджених ними умовах (відно�
шення: СРСР — 15 нових незалежних держав) і т. з. континуітет, тобто
безперервність, а саме продовження участі у міжнародних договорах, сто�
роною яких була держава, що розпалась, іншою державою з числа тих, що
утворились після розпаду «материнської» держави (відношення: СРСР —
Російська Федерація).

9 жовтня 1992 р. у м. Бішкек між державами�учасницями Співдруж�
ності Незалежних Держав було укладено Угоду про взаємне визнання
прав і регулювання відносин власності. Сторони взаємно визнали, що не�
рухома державна власність колишнього СРСР, розташована на території
Сторін на 1 грудня 1990 р., переходить у власність держав, на території
яких об’єкти права власності знаходяться. Це, звісно, стосувалось і
космічної інфраструктури, причому під егідою СНД на початку 90�х років
було прийнято й низку спеціальних угод з питань космічної власності й
співробітництва нових держав в її використанні1. Йдеться в першу чергу
про Угоду про спільну діяльність з дослідження і використання космічно�
го простору (від 30.12.1991 р., Мінськ) та Угоду про порядок утримання і
використання об’єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання
космічних програм (від 15.05.1992 р., Мінськ). На основі першої з названих
тут Угод передбачалось, що спільна космічна діяльність здійснюється
Сторонами на основі міждержавних програм, реалізацію яких координує
створена для цього Міждержавна рада з космосу, що формується з повно�
важних представників Сторін. Водночас за Сторонами залишилося право
мати й самостійні космічні програми. Ряд положень Угоди стосувалися
цільової підготовки кваліфікованих фахівців у системі вищої освіти, на�
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1 У даній статті ми проаналізуємо ситуацію, що склалась у відповідному секторі в 12 пострадянських
державах, залишивши за межами дослідження прибалтійські країни (Латвію, Литву, Естонію),
оскільки вони, хоч і знаходилися у складі колишнього Радянського Союзу, проте після його розпаду
не входили до жодних інтеграційних об’єднань з пострадянськими державами, а в 2004 р. стали чле$
нами Європейського Союзу.
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уково�дослідних інститутів і академій наук для комплектування кадрами
об’єктів космічної інфраструктури. Держави�учасниці взяли на себе зо�
бов’язання не ухвалювати рішень і не вчиняти дій, що можуть призвести
до порушення функціонування розміщених на їх територіях космічних
комплексів. Другим з названих нами документів у розвиток загальних
міждержавних домовленостей СНД, зокрема, уточнювалось, що об’єкти
космічної інфраструктури, а саме: космодроми «Байконур» і «Плесецьк»,
технічні, стартові, посадкові комплекси, райони падіння фрагментів ра�
кет�носіїв, що відділяються, центри управління польотом космічних
об’єктів, Центр підготовки космонавтів, командно�вимірювальні комплек�
си, пункти прийому і обробки інформації, арсенали та інші об’єкти, розта�
шовані на територіях Азербайджанської Республіки, Республіки Біло�
русь, Республіки Казахстан, Російської Федерації, Туркменістану, Рес�
публіки Узбекистан і України, є власністю цих держав. На Міждержавну
раду з космосу покладалась координація використання відповідної інфра�
структури для виконання міждержавних і самостійних програм дослі�
дження і використання космічного простору. Водночас декларувалось, що
право користування нерухомим, користування і володіння рухомим май�
ном цих об’єктів передається на підставі спеціальних угод Стратегічним
Силам (Управлінню Начальника космічних засобів) СНД або якимсь
міфічним «іншим зацікавленим сторонам».

Сучасний стан космічного комплексу пострадянських держав
Головними «спадкоємцями» космічного потенціалу колишнього Ра�

дянського Союзу стали Російська Федерація, Україна і Республіка Казах�
стан. Саме тут розташовувалася основна космічна інфраструктура ко�
лишньої союзної держави. Одночасно космічну діяльність в тих або інших
своїх проявах продовжили здійснювати Республіка Білорусь, Азербайд�
жан, Грузія, Узбекистан, меншою мірою — інші 5 держав. 

Спадкоємицею більше половини всього космічного потенціалу СРСР
стала Російська Федерація. Ця держава була і залишається флагманом
космічної діяльності не тільки на пострадянському просторі, але і в світі.
РФ володіє могутньою космічною інфраструктурою, яка включає: 2 космо�
дроми, стартові комплекси і пускові установки, командно�вимірювальні
комплекси, декілька центрів і пунктів управління польотами космічних
об’єктів, пункти прийому, зберігання і обробки інформації, бази зберіган�
ня космічної техніки, полігони посадки космічних об’єктів, центри підго�
товки космонавтів, експериментальну базу для відпрацювання космічної
техніки, інші комплекси та споруди для здійснення космічної діяльності.

Майже третину космічної індустрії колишнього СРСР успадкувала Ук�
раїна. За роки самостійного державотворення Україні вдалося зберегти і
примножити потенціал космічної індустрії. Досить відзначити, що 15 %
всіх ракет�носіїв світу виготовляються сьогодні в Україні. Це такі широко
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відомі ракети�носії, як «Зеніт», «Циклон», «Дніпро». З 1991 р. було прове�
дено більше 120 успішних запусків ракет�носіїв, вироблених українськи�
ми підприємствами, якими виведено на орбіту більше 200 супутників за
контрактами з 10 іноземними державами. Україна є учасницею багатьох
міжнародних космічних проектів. У космічній промисловості України
задіяно більше 100 000 працівників. Українська космічна індустрія має
солідний експортний потенціал (більше 50 % продукції космічної галузі
сьогодні виробляється на експорт). 

На території Казахстану перебуває космодром «Байконур», який з 1994
р. орендується РФ. Окрім того, космічний комплекс Республіки Казахстан
включає об’єкти майданчика «ЗД», полігону «Сари�шаган», а також ряд
промислових підприємств і науково�дослідних центрів і організацій,
пов’язаних, прямо або побічно, з космічною діяльністю. 

Казахстан бере участь в розробці й реалізації ряду космічних проектів,
переважно спільно з РФ, а також з Україною й іншими державами колиш�
нього Радянського Союзу.

До розпаду СРСР космічні дослідження в Азербайджані здійснювалися
в рамках академічного наукового центру «Каспій». Потім цей центр було
перетворено на науково�виробниче об’єднання космічних досліджень, яке
виробляло космічні прилади і устаткування як наземного базування, так і
бортове (для космічних кораблів), зокрема, астрофізичні прилади для
дослідження т.зв. «далекого» космосу і для вивчення складу метеоритів.
Саме це об’єднання лягло в основу космічної індустрії незалежного Азер�
байджану. Космічна діяльність Азербайджану базується на двох основних
постулатах: 1) національна космічна програма повинна бути спрямована
на задоволення поточних потреб країни; 2) ця програма повинна бути
здійснена головним чином за рахунок власних ресурсів, уникаючи тра�
диційної кооперації з організаціями, що стали після розпаду Союзу РСР
зарубіжними. 

Велика кількість науково�дослідних інститутів і ряд виробничих
підприємств, розташованих у Республіці Білорусь, традиційно працювали
в рамках космічної програми. Підприємства і організації космічного секто�
ра Білорусі, на відміну від Азербайджану, в пострадянський період взяли
курс на збереження широких інтеграційних зв’язків з підприємствами
інших держав колишнього СРСР, в першу чергу Росії. Ця співпраця бу�
дується на програмно�цільовому підході.

Грузія в радянський період не належала до республік з солідним по�
тенціалом космічної промисловості. Розвиток відповідного напряму діяль�
ності активізувався вже в період незалежного державотворення. Зокрема,
влітку 1999 року Грузією був проведений експеримент по виведенню на
орбіту широкоформатної антени космічного базування. 

Невеликим за обсягом, але високоякісним науково�технічним по�
тенціалом у сфері космічної діяльності в Радянському Союзі володів Узбе�
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кистан. Устаткування і прилади, сконструйовані тут, застосовувалися на
космічних станціях «Салют», «Мир», а також в програмах досліджень
Місяця, Марса, Венери. Основна інфраструктура приладобудування для
космічної промисловості збережена і в сучасному Узбекистані. Важливо,
що тут в даний час приділяється велика увага підготовці кадрів для
космічної індустрії.

Збережено і примножено космічний сегмент було й в інших постра�
дянських державах.

Участь пострадянських держав в міжнародному договірному процесі у
сфері космічної діяльності

Якщо в питаннях розподілу космічної власності, що знаходилася на те�
риторії колишнього Радянського Союзу, керувалися принципами право�
наступництва, то в міжнародно�правовому аспекті, так само як і в питан�
нях зовнішнього боргу і активів СРСР за кордоном, був застосований
принцип континуітету. Нагадаю, що членами ООН, окрім СРСР, з 1945 р.
були Білоруська РСР і Українська РСР. Республіка Білорусь і Україна
прийняли всі права і обов’язки після цих суб’єктів міжнародного права. 

СНД підтримало Росію в її намірі продовжувати виконувати зо�
бов’язання СРСР в ООН, в т.ч. постійного членства в Раді Безпеки та інших
міжнародних організаціях1. Відповідно до досягнутих у рамках СНД домо�
вленостей Російська Федерація продовжила після СРСР членство у
Комітеті ООН з космосу. Таким чином, формально Російська Федерація
вважається членом Комітету з 1958 р. Членами цього ж Комітету з 1994 р.
також стали Казахстан і Україна. В рамках роботи Комітету ООН з космо�
су і двох його підкомітетів (Юридичного і Науково�технічного) всі три дер�
жави послідовно виступають за неухильне дотримання встановленого
міжнародного правопорядку, зокрема, міжнародно�правового режиму
космічної діяльності, основу якого заклали п’ять міжнародних договорів
ООН. Нині Російська Федерація, Україна та Республіка Білорусь є Сторо�
нами чотирьох з них: Договору про космос, Угоди про рятування, Кон�
венції про відповідальність, Конвенції про реєстрацію. Участь у цих до�
говірних інструментах перейшла до РФ в порядку правонаступництва. Ре�
спубліка Казахстан у 1998 р. приєдналася до трьох основних договорів у
сфері дослідження і використання космічного простору, а в 2001 р. — до
двох останніх, включаючи Угоду про Місяць. Участь в Угоді про рятуван�
ня оформила також Грузія.
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1 У цьому ж ряду можна назвати наступні угоди СНД: Договір про правонаступництво відносно
зовнішнього державного боргу і активів Союзу РСР (від 4.12. 1991 р.), Угода про доповнення до До$
говору про правонаступництво відносно зовнішнього державного боргу і активів Союзу РСР (від
13.03. 1992 р.); Угода голів держав СНД щодо власності колишнього Союзу РСР за кордоном (від
30.12. 1991 р.), Угода про розподіл всієї власності колишнього Союзу РСР за кордоном від
6.07.1992 р..), Заява «дванадцяти» про майбутній статус Росії та інших колишніх республік (від
23.12.1991 р.). Точкою відліку здійснення Російською Федерацією членства в ООН можна вважати
Послання Б. Єльцина Генеральному секретареві ООН від 24 грудня 1991 р.



Одночасно всі три делегації в Юридичному підкомітеті Комітету ООН з
космосу послідовно виступають за продовження робіт щодо вдосконален�
ня міжнародного космічного права, його прогресивного розвитку, вважаю�
чи, що саме такий шлях найбільше відповідає вимогам часу і дозволить
підняти міжнародне космічне право на якісно новий рівень. При цьому
підкреслюється прихильність до збереження в процесі прогресивного роз�
витку існуючого міжнародно�правового режиму космічної діяльності,
який пропонується покласти в основу майбутньої всеохоплюючої Кон�
венції з космічного права.

Пострадянські держави здійснюють активну міждержавну співпрацю,
беруть участь у міжнародній кооперації в космічній сфері. Окремі з цих
країн залишилися в старих інтеграційних рамках, інші вийшли далеко за
їх межі.

Цікаво проаналізувати членство пострадянських держав у інших бага�
тосторонніх міжнародних договорах й інтеграційних об’єднаннях з питань
космічної діяльності. Так, 10 з 12 держав (окрім Вірменії і Молдови) є учас�
ницями Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ). 8 держав — учасниці
Угоди про Міжнародну організацію супутникового зв’язку, 8 — члени ор�
ганізації супутникового зв’язку Інтерсупутник, 7 — члени Євтелсату.
Вірменія, Білорусь, РФ і Україна є Сторонами Договору про заборону ви�
пробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою.
Вірменія і РФ — учасниці Конвенції про розповсюдження сигналів, що не�
суть програми і передаються за допомогою супутників. Росія є депози�
тарієм і стороною Угоди Інтеркосмос. Білорусь, РФ і Україна, крім того,
оформили своє членство в Конвенції про Міжнародну організацію рухомо�
го супутникового зв’язку. 

На початку першого десятиліття ХХІ ст. держави пострадянського
простору усвідомили неефективність регіонального співробітництва на
базі укладених на початку 90�х років угод в рамках СНД, які здебільшого
залишились «паперовим регулюванням» і майже одразу перестали вико�
нуватись державами. Не витримало випробувань часом і саме інтеграційне
об’єднання — Співдружність Незалежних Держав, що захлинулось під
тягарем внутрішніх суперечностей. Окремі держави (як Грузія) взагалі
вийшли з його складу. Інші (як Україна) продовжують брати участь лише
в деяких інструментах СНД, в інших же обмежуються статусом спос�
терігача. За цих умов нові угоди СНД у сфері космічної діяльності остан�
нього десятиліття мають «усічений» щодо складу учасників і напрямів
співробітництва характер. Так, Сторонами останнього профільного догово�
ру СНД — Угоди про співробітництво щодо використання космічного про�
стору в мирних цілях (від 7.02.2000 р.) стали вже не дванадцять, а лише
п’ять держав, а саме Республіка Білорусь, Російська Федерація, Рес�
публіка Казахстан, Республіка Киргизстан та Республіка Таджикистан. 
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У нових умовах держави регіону дедалі більше схиляються до дво� або
тристоронніх відносин в організації спільної космічної діяльності. 

Найбільшу кількість угод в космічній сфері укладено між РФ і Україною,
тобто двома державами, що мають найбільш розвинений сектор космічної
діяльності, практично володіючи повним її циклом. Так, у пострадянські ча�
си між двома державами на різних рівнях (міждержавному, міжурядовому
чи міжвідомчому) було укладено чотирнадцять угод, меморандумів, зробле�
но спільні заяви тощо. Серед них: Угода про співробітництво в галузі
дослідження та використання космічного простору в мирних цілях (від
27.08.96); Угода між Урядом України та Урядом РФ про співробітництво в
галузі створення та експлуатації ракетно�космічної та ракетної техніки (від
08.02.95); Угода між Урядом України та Урядом РФ про переміщення то�
варів у межах співробітництва в освоєнні космічного простору та створенні
й експлуатації ракетно�космічної і ракетної техніки (від 11.02.01); Угода між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації щодо заходів
з охорони технологій у зв’язку зі співробітництвом у сфері дослідження і ви�
користання космічного простору в мирних цілях і в створенні та експлуа�
тації ракетно�космічної і ракетної техніки (11.06.09) та ін.

Крім співробітництва з Російською Федерацією, Україна нині співпра�
цює на двосторонній основі в космічній сфері з такими пострадянськими
державами: Республіка Казахстан (Українсько�Казахстанська міждер�
жавна угода про принципи співробітництва в галузі забезпечення спільної
космічної діяльності, 22.02.93; Українсько�Казахстанська міжурядова уго�
да про принципи співробітництва Уряду України та Уряду Республіки Ка�
захстан у здійсненні космічної діяльності, 20.01.94; Українсько�Казах�
станська угода про співробітництво в сфері дослідження та використання
космічного простору, 14.10.97); Республіка Білорусь (Рамкова угода між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про
співробітництво в галузі дослідження та використання космічного просто�
ру в мирних цілях, 12.06. 2009); Республіка Азербайджан (Рамкова угода
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Рес�
публіки щодо співробітництва у сфері дослідження і використання
космічного простору в мирних цілях (Баку, 9.04.2009) та ін. Особливе місце
в цьому контексті займає серія угод між Російською Федерацією та Рес�
публікою Казахстан з питань правового статусу і режиму використання
космодрому «Байконур». Оскільки ці угоди цікаві не лише з точки зору їх
змістовного наповнення, а й з формально�юридичного погляду, зупини�
мось на них більш детально. Розвиток двосторонніх російсько�казах�
станських договірних відносин щодо космодрому «Байконур» розпочався
одразу після розпаду СРСР. Хронологія цих відносин така. У травні 1992 р.
Російською Федерацією і Республікою Казахстан було укладено Угоду
про порядок використання космодрому «Байконур» А 28 травня 1994 р.
між Сторонами було підписано Угоду про основні принципи та умови ви�
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користання цього космодрому, відповідно до якої 10 грудня того ж року
між урядами двох держав було укладено договір оренди комплексу «Бай�
конур». За наступною Угодою між РФ та РК від 23 грудня 1995 року «Про
статус міста Байконур, порядок формування та статус його органів вико�
навчої влади» на період оренди казахстанському місту Байконур було на�
дано статус, що відповідав статусу російського міста федерального зна�
чення, але з особливим режимом функціонування об’єктів, підприємств і
організацій, а також проживання громадян. 

З космодромом «Байконур» для мешканців однойменного міста та
інших найближчих населених пунктів виникало чимало проблем, особли�
во екологічного характеру, що поглиблювались у зв’язку з серією
аварійних запусків1. Зважаючи на це укладено двосторонні угоди щодо
екології та природокористування на території комплексу «Байконур» в
умовах його оренди (4 жовтня 1997 р.), «Про порядок взаємодії у разі ви�
никнення аварій при пусках ракет з космодрому «Байконур» (18 листопа�
да 1999 р.), «Про розвиток співпраці щодо ефективного використання ком�
плексу «Байконур» (9 січня 2004 р.). Відповідно до ст. 6 останньої Угоди
термін оренди космодрому було подовжено до 2050 р.

Слід зазначити, що реалізація російсько�казахстанських угод щодо кос�
модрому «Байконур» відбувається не зовсім «гладко». У юридичному плані
викликає сумнів законність самого факту укладення та реалізації Угоди
2004 р. Річ у тому, що за Угодами 1992 і 1994 рр. і відповідно до ст. 4 Догово�
ру оренди комплексу «Байконур» цей об’єкт передавався в оренду строком
на 20 років з можливістю його пролонгації на наступні 10 років, якщо жодна
із Сторін не заявить письмово про свої наміри розірвати даний Договір. 

Таким чином, нова Угода 2004 р. стала фактично новим договором, яким
було порушено істотні умови попереднього. Крім того, понад шість років
Угода реалізовувалась, не будучи ратифікованою Казахстанською сторо�
ною2. З точки зору міжнародного космічного права передача на 50 років в
оренду Російській Федерації космодрому «Байконур» позбавляє Казах�
стан статусу держави запуску, оскільки на відповідні 50 років вся тери�
торія, з якої відбуваються запуски, стає територією Російської Федерації3.
Це безумовно знижує рейтинг Казахстану як космічної держави. 
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1 За період дії попередніх орендних відносин Сторін було зареєстровано 7 таких аварійних запусків.
2 Лише 29.04. 2010 р. Президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим було підписано Закон «Про
ратифікацію угоди між Республікою Казахстан і Російською Федерацією про розвиток співпраці що$
до ефективного використання комплексу Байконур. Так само, двостороння Угода від 18.11. 1999 р.
була ратифікована Парламентом Республіки Казахстан лише Законом від 22.05. 2006 р. № 141. Див.:
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 9, ст. 47; «Казахстанская правда» от 25 мая
2006 года № 127$128 (25098$25099).
3 Відповідно до ст. 1 «с» Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними
об’єктами,  а також ст. 1 «а» Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір,
державою запуску визнається: держава, яка здійснює або організує запуск космічного об’єкта, а також
держава, з території або установок якої здійснюється запуск космічного об’єкта (виділено мною —
Н. М.). Див.: Космічне право України. Збірник національних та міжнародних правових актів. Видання
четверте, перероблене і доповнене / Ред. колегія: Н. Р. Малишева, О. Й. Сердюк, Ю. С. Шемшучен$
ко. — К., 2004. — С. 148, 158.
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В змістовному плані Угода 2004 р. також не є «симетричною» для двох
Сторін. Нею, зокрема, не були переглянуті ані орендна плата, ані інші умо�
ви договорів 90�х років. Водночас, за період реалізації первинних двосто�
ронніх угод щодо Байконуру стало зрозумілим, що їх умови є для Казах�
стану невигідними, в першу чергу тому, що вони не в змозі запобігти або
хоч б компенсувати значну екологічну шкоду, пов’язану із запусками
космічних об’єктів, особливо аварійними1. У даний час з Байконуру
здійснюється близько 70 % всіх запусків російських космічних апаратів
ракетоносіями різного класу2. Однак проблема екологічної безпеки тери�
торії Республіки Казахстан, пов’язана з експлуатацією космодрому, стає
дедалі актуальнішою3. 

Окрім того, відповідними двосторонніми угодами не розмежовуються
державні й комерційні космічні запуски, які російською стороною оплачу�
ються в однаковому розмірі, водночас польоти казахстанських космо�
навтів прирівнюються до польотів космічних туристів. Все це дає підстави
для твердження, що в двосторонніх російсько�казахстанських угодах що�
до космодрому «Байконур» віддається перевага політичній доцільності й
збереженню добросусідських відносин Казахстану з Росією над держав�
ними інтересами казахстанської сторони. 

Аналізуючи рівень кооперації інших пострадянських держав у сфері
космічної діяльності, слід зазначити, що він сьогодні не є однаковим.
Найбільш тісна співпраця встановлена між тими державами, які розроб�
ляють та приймають спільні космічні програми. Серед них можна назвати
міждержавну програму Російської Федерації та Республіки Білорусь «Ви�
робництво та використання перспективних космічних засобів і технологій
в інтересах економічного та науково�технічного розвитку двох Сторін»
(2004), міжурядову державну програму Російської Федерації та Рес�
публіки Узбекистан щодо дослідження Землі та космічного простору в
мирних цілях (2008); двосторонню російсько�таджикистанську програму
щодо використання Російською Федерацією оптико�електронної станції
виявлення та розпізнавання космічних об’єктів (ОЕС) «Вікно» (2009 — на
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1 За даними «Казкосмосу», відповідно до укладених угод стягується лише тисячна частка шкоди, що
заподіюється довкіллю, здоров‘ю населення та майновим інтересам казахстанської сторони. 
2 На Байконурі нині функціонують дев’ять стартових комплексів з 15 пусковими установками для
космічних носіїв «Циклон», «Енергія», «Молнія», «Союз» и «Рокіт». Однак найбільша цінність Бай$
конура полягає в тому, що тільки з цього космодрома можуть запускатися пілотовані кораблі й важкі
ракети «Протон», на яких зараз лежить основне навантаження щодо комерційних стартів. Крім того,
на космодромі є 11 монтажно$випробувальних корпусів для збирання ракет и супутників. Площа
космодрома складає 6,717 тисяч квадратних кілометрів. За даними казахстанскої сторони, з 80 тисяч
жителів міста Байконур 40 тисяч обслуговують космодром.
3 Під райони падіння перших ступенів ракет$носіїв відведено більше 18 мільйонів гектарів землі. За$
бруднення довкілля, що походить від компонентів палива, що застосовуються на ракетоносіях, в
місцях падіння їх частин сягає небезпечних масштабів; подекуди мають місце вибухи і зараження
значних територій шкідливими отруйними речовинами ракет, що залишаються в баках після
закінчення роботи двигунів, причому передбачити наперед час і географічні координати району
падіння абсолютно неможливо. Наприклад, після забруднення місцевості гептилом, що використо$
вується в ракеті$носії «Протон», сліди зараження зберігаються протягом 80–100 років.



25 років)1; Програму російсько�українського співробітництва в галузі
дослідження та використання космічного простору на 2007–2011 роки
(2007). Ведуться активні переговори між Російською Федерацією та
Вірменією щодо спільного використання наявних у Вірменії космічних
систем дистанційного зондування Землі для вирішення завдань у сфері ге�
одезії, картографії та кадастру, а також навігаційної системи для моніто�
рингу рухомих об’єктів, перш за все з використанням системи ГЛОНАСС.
Можна назвати й деякі інші спільні програми пострадянських держав у
сфері використання космічного простору. Цікаво, що за загальним прави�
лом такі програми ініціюються Російською Федерацією, яка є й стороною
переважної більшості з них. Відповідні програми в пріоритетному порядку
розробляються Російською Федерацією з тими державами, які після роз�
паду Союзу РСР зберегли унікальні об’єкти космічної діяльності, але
через брак загальної космічної інфраструктури не можуть їх нині по�
вноцінно використовувати. Всі ці угоди є результатом узгодження волі
Сторін. Водночас, як і в договорах між Російською Федерацією і Рес�
публікою Казахстан щодо космодрому «Байконур», більшості таких угод
бракує симетричності у відносинах двох Сторін, складається враження,
що вони укладаються в інтересах розвитку космічної індустрії лише однієї
Сторони. 

Окрім багатосторонньої співпраці в сфері космічної діяльності, а також
регіонального чи двостороннього співробітництва в старих інтеграційних
рамках, окремі пострадянські держави ведуть активну співпрацю з
третіми державами, як на двосторонніх, так і на багатосторонніх засадах. 

Пострадянські держави беруть участь у численних міжнародних
космічних проектах (щодо дистанційного зондування Землі, супутникової
навігації, метеорології, дослідження довкілля Землі тощо). Найбільш ши�
роке міжнародне співробітництво з�поміж цієї групи держав здійснює
Російська Федерація. Вона є Стороною значної кількості міжнародних
космічних проектів, як за участі інших пострадянських держав, так і без
такої участі, спільно з іншими космічними державами світу. Так, почина�
ючи з 1992–1993 років, стала діяти Спільна російсько�американська
комісія з економічного та технологічного співробітництва, яка дала по�
штовх розвитку співпраці двох країн у космічному секторі. Етапними
російсько�американськими проектами стали проект «Мир�Шаттл», про�
екти супутникового зв’язку «Трійка», проект щодо ракетних двигунів РД�
180. Починаючи з 1993 р. Росія стала одним з основних «гравців» на міжна�
родному ринку послуг щодо космічних запусків. Нині найважливішим
міжнародним космічним проектом, в якому бере участь Російська Феде�
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1 Станція «Вікно» призначена для автоматизованого виявлення космічних об’єктів на висоті від 2 до
40 тис. км, збору інформації щодо них і передачі результатів обробки на командні пункти. Вона також
забезпечує слідкування за низькоорбітальними космічними об’єктами з висотами польоту від 120 до
2 тисяч кілометрів. Сьогодні станція є одним з найбільш ефективних засобів системи контролю
космічного простору Космічних військ Росії.
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рація, став проект Міжнародної космічної станції (МКС)1, в реалізації яко�
го беруть участь 16 держав: Бельгія, Бразилія, Велика Британія, Данія,
Іспанія, Італія, Канала, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Російська Фе�
дерація, США, Франція, Щвейцарія, Швеція та Японія. 

Україна також бере активну участь в міжнародних проектах застосу�
вання космічних технологій. У сфері дослідження і використання
космічного простору Україною укладені міжнародні договори з Сполуче�
ними Штатами Америки, Китайською Народною Республікою, Єгиптом,
Турецькою Республікою, Федеративною Республікою Бразилією, Держа�
вою Ізраїль, Аргентиною, Індією, Іспанією, Канадою, КНДР, Угорщиною,
Чилі, а також з деякими міжнародними організаціям, зокрема, Європейсь�
кою організацією з використання метеорологічних супутників Євтелсат
(2003), Європейським космічним агентством (2008) та іншими. Серед
найбільш перспективних міжнародних космічних проектів України слід
назвати українсько�бразильський проект «Циклон�4», Довгострокову
програму російсько�українських наукових досліджень і експериментів на
російському сегменті МКС та інші. Основними споживачами ракетно�
космічних послуг українських підприємств є США, РФ, Китай, Республіка
Корея, Індія, Турецька Республіка, Королівство Саудівська Аравія,
Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати. 

Для більшості інших пострадянських держав традиційні регіональні
рамки співробітництва залишаються домінуючими.

Отже, після розпаду Радянського Союзу на території новостворених
держав залишились сегменти колись єдиного космічного комплексу СРСР,
які держави були не в змозі самостійно використовувати. Первинний
підхід у застосуванні космічної інфраструктури колишньої союзної дер�
жави був пов’язаний з намаганням повернутися до старих інтеграційних
зв’язків на тлі нових політико�правових реалій. Саме на це були спрямо�
вані т.зв. «космічні» угоди СНД 1990�х років ХХ ст. Ці угоди, однак, проде�
монстрували свою слабку ефективність, так само як недієвим виявилось і
сама СНД. Зважаючи на таку ситуацію, пострадянські держави у ХХІ ст.
дедалі більше розбудовують двосторонні відносини, більш прагматично
спрямовані на використання елементів космічної інфраструктури, що за�
лишились на територіях колишніх радянських республік. Особливу роль у
налагодженні й реалізації відповідних двосторонніх відносин відіграє
Російська Федерація, що має найбільший космічний потенціал, а також
найбільші важелі впливу (економічного, політичного, енергетичного та
іншого характеру) на держави, що раніше складали СРСР. Переважна
більшість двосторонніх угод щодо використання сегментів космічної
інфраструктури відповідних держав, ініціатором і Стороною яких є
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1 Це проект створення та функціонування пілотованої орбітальної станції, яка використовується як
багатоцільовий космічний дослідницький комплекс.



Російська Федерація, зазвичай укладаються в інтересах розвитку
космічної діяльності Російської Федерації. Інші Сторони таких угод також
зацікавлені в їх укладенні, однак ця зацікавленість за загальним правилом
виходить за межі інтересів розвитку космічної галузі відповідної Сторони,
а пов’язується з іншими економічними, енергетичними, соціальними,
політичними чинниками.

Невисоким є рівень участі пострадянських держав у багатосторонніх
міжнародних договорах ООН щодо космічної діяльності: тільки п’ять з цих
держав є Сторонами відповідних договорів, причому лише Казахстан бере
участь в усіх п’яти зазначених міжнародно�правових інструментах. Такий
стан пов’язаний з недооцінкою переваг, які можна отримати в результаті
відповідної участі, із слабким, зазвичай одностороннім розвитком
космічного сегменту більшості пострадянських держав і залежності
космічної політики цих держав від напрямів і особливостей космічної
інфраструктури, якою вони володіють. 

Зростаючу роль у виборі пріоритетів міжнародного співробітництва
держав регіону відіграє прикладна космонавтика (супутникові телеко�
мунікації, супутникова метеорологія, дистанційне зондування Землі з ко�
смосу, супутникова навігація тощо). Напрями розвитку космічних техно�
логій тієї чи іншої держави прямо впливають й на інтеграційні рамки їх
міжнародного багатостороннього чи регіонального співробітництва у
відповідній сфері.

ККооффммаанн  ББоорриисс  ЯЯккооввллееввиичч,,  
магистр государственной службы, 
соискатель кафедры конституционного, 
административного и международного права 
Мариупольского государственного гуманитарного университета

ТТееооррееттииччеессккииее  ии  ннооррммааттииввнныыее  ппооддххооддыы  
кк  ддееффииннииттииввннооммуу  ооппррееддееллееннииюю  
ии  ссттррууккттууррнноойй  ххааррааккттееррииссттииккее  
ммеежжддууннаарроодднныыхх  ииззббииррааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв

(Окончание. Начало см. в № 2 за 2008 г.)
В настоящее время в научной литературе практически отсутствуют

работы, в которых бы определялось понятие международного правового
избирательного стандарта. В отечественной правовой доктрине в послед�
ние годы преимущественное внимание уделяется разработке и обоснова�
нию такого понятия, как «национальный правовой стандарт», хотя и его в
настоящий момент нельзя признать в достаточной степени разработан�
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ным. Разработка понятия «национальный правовой стандарт» развивает�
ся преимущественно применительно к отдельным отраслям права. Доста�
точно широко это понятие используется при рассмотрении вопросов обес�
печения социально�экономических прав и свобод человека и гражданина1.
В этом отношении заслуживает внимания разработка правового стандар�
та применительно к отрасли трудового права, предпринятая в рамках дис�
сертационного исследования К. Д. Крылова2. 

Попытки доктринального определения и обоснования термина «между�
народный правовой стандарт», предпринятые в последние годы, начинают
давать свои первые результаты. Так, он достаточно активно используется
при исследовании проблем правового закрепления и гарантирования прав
и свобод человека и гражданина и часто употребляется в работах по изби�
рательному праву. В работах М. А. Баймуратова, А. А. Вешнякова,
А. В. Зиновьева, Т. Д. Зражевской, М. Ф. Орзиха, Б. А. Страшуна, Ю. Н. То�
дыки понятие «международный избирательный стандарт» получило серь�
ёзную разработку, но при этом отождествляется с признанными и закреп�
лёнными принципами избирательного права. Некоторые исследователи
считают необходимым объединить понятием «международный избира�
тельный стандарт» все международные нормы в области прав и свобод
личности вообще и в области права избирать и быть избранным в частно�
сти3. 

Вместе с тем выработка такого определения весьма актуальна. Как от�
мечают авторы издания «Избирательное законодательство: украинская
практика, международный опыт и пути реформирования», «международ�
ные стандарты выборов являются лишь комплексом принципов и идей, а
не механизмов их достижения. При этом само понятие «международного
избирательного стандарта», являясь юридически не определенным в меж�
дународном избирательном праве, приводит к определенной «конфликт�
ности» международных стандартов на универсальном, региональном и
субрегиональном уровнях»4.

Кроме конфликтов внутри самих международных избирательных
стандартов, имеет место так называемый «конфликт квалификаций» в на�
циональном правопорядке, проявляющийся вовне целым рядом факторов
субъективного свойства, среди которых наиболее значимыми являются
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1 Понизов В. О системе минимальных государственных социальных стандартов // Общество и эконо$
мика. — 1998. — № 6. — С. 9–14; Крылов Б. С. Разграничение предметов ведения и полномочий меж$
ду Федерацией и её субъектами как условие обеспечения прав граждан // Конституционное и муни$
ципальное право. — 2004. — № 5. — С. 13. 
2 Крылов К. Д. Тенденции развития правовых стандартов политики в сфере труда: Автореф. дисс. …
докт. юрид. наук. — М.: МГЮА, 2002. — 89 с.
3 Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. — М.: Междунар. отнош., 1991. — С. 31;
Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Учебник для вузов / Отв. ред. А. В. Иванчен$
ко. — М.: Норма, 1998. — С. 126; Научно9практический комментарий к Конституции Российской Фе$
дерации / Отв. ред. В. В. Лазарев. — М.: Спарк, 2001. — С. 101.
4 Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / За заг.
ред. Є. В. Радченко. $ К.: Факт, 2003. — С. 251.



следующие: отсутствие в отечественной конституционной доктрине еди�
ного понимания понятия «избирательная система»; единого подхода к со�
отношению понятий «избирательная система» и «избирательное право»,
неоднозначное толкование понятия и содержания избирательного процес�
са. Имеет место и целый ряд других объективных проблем, обусловленных
несовершенством избирательного законодательства. Все это демонстри�
рует, насколько острой и важной для теории и практики избирательного
права Украины является проблема единообразного толкования и квали�
фикации основополагающих понятий. Именно в этом и видится важней�
шая структурно�институциональная функция международных избира�
тельных стандартов.

Исследуя правовую природу международных избирательных стандар�
тов, следует указать, что в современном международном праве сложился
целый нормативный массив международных стандартов, разработанных
государствами в рамках международных организаций и конференций по
различным сферам международного сотрудничества. Естественно, при�
оритет здесь принадлежит международным стандартам в сфере прав че�
ловека, точнее, международным стандартам (стандарту) в международ�
ном праве прав человека1. Этот приоритет обосновывается не только и не
столько особой значимостью объекта и предмета международно�правово�
го регулирования, сколько фактическим количеством международных
стандартов, которые закрепляют, гарантируют, легализируют, легитими�
руют, защищают, охраняют права человека со стороны государства и его
институций практически во всех сферах человеческой жизнедеятельнос�
ти — в условиях мира и военных действий; на уровне отношений с госу�
дарством и в сфере местного самоуправления; в зависимости от пола, воз�
раста, состояния здоровья, правового состояния и т. д.

Международная система прав человека состоит из норм�принципов,
которые защищают основы отрасли, конкретных норм материального
права, процессуальных норм (приобретающих все большее значение, по�
тому что они отвечают на вопрос, как действовать, чтобы защитить права
человека), а также международных механизмов защиты прав человека2.
Именно из этого элементного состава необходимо выбрать нормы, которые
по своей правовой природе, значению и месту могут быть квалифицирова�
ны как международные стандарты.

К необходимому результату может привести анализ теоретических и
нормативных дефиниций, определяющих международные стандарты
прав человека. Так, П. М. Рабинович и М. И. Хавронюк, отдавая приоритет
доминанте обязательств государства в этой сфере, определяют такие
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стандарты в виде определенных показателей прав человека, установлен�
ных в международных актах, которые поощряют или обязывают государ�
ства1. Практически таким же подходом характеризуется позиция
С. В. Черниченко, считающего, что международные стандарты в междуна�
родном праве прав человека — это международно�правовые обязательст�
ва государства, которые развивают и конкретизируют принцип уважения
прав человека2. К. А. Савчук, определяя международные стандарты и ис�
поведуя при этом деятельностно�обязательственные доминанты, в каче�
стве таковых видит международно�правовые нормы и принципы, которые
закрепляют стандартизированные правила поведения субъектов между�
народного права в тех или иных сферах межгосударственного сотрудни�
чества3.

Исповедуя достаточно широкий нормативистский подход, Р. Т. Шамсон
полагает, что все документы, принятые ООН и региональными организа�
циями, исходят из одного и того же принципа — существования единых
стандартов прав человека, которых должны придерживаться все государ�
ства мира, а если речь идет о региональных документах, — то государст�
ва данного региона4. Широким подходом к определению стандартов отли�
чается и позиция Р. А. Мюллерсона, предлагающего относить к ним доста�
точно различные нормы: правила международных договоров, резолюции
международных организаций, политические договоренности, такие, как
Заключительный акт СБСЕ, документы Венской и Копенгагенской встреч
(в рамках СБСЕ — авт.), международные обычаи5. 

Весьма интересной представляется позиция П. Сигарта, содержащая и
функциональную, и статуарно�ролевую составляющую международных
стандартов. Он считает, что такие стандарты можно использовать, оцени�
вая национальное или региональное поведение государств в пределах их
территорий, а также в процессе осуществления ими внутренней юрисдик�
ции, кроме того, их можно рассматривать как такие, которые стоят над на�
циональной конституцией6. 

Проясняют вопрос о правовой природе международных стандартов и
доктринальные позиции относительно стандартов прав человека в более
конкретных сферах его жизнедеятельности. Например, расширяя опреде�
ление международных стандартов местного самоуправления, предложен�
ное М. А. Баймуратовым, полагающим, что именно в сфере локальной
демократии возникают, осуществляются практически все жизненные ус�
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5 Мюллерсон Р. А. Указ. соч. — С. 31.
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тремления конкретного человека и, следовательно, реализуются все его
права и свободы1, А. В. Батанов характеризует их в качестве предусмот�
ренных в международном праве правил организации и деятельности ин�
ститутов местного самоуправления2. В таком же ключе можно охаракте�
ризовать позицию Н. Раданович, содержащую поведенческие приоритеты
и определяющую европейские стандарты (евростандарты) прав человека
в виде системы определенных моделей прав человека, отражающих
основное содержание и объем этих прав и признаваемых европейским со�
обществом3.

В этом контексте представляет интерес позиция З. Б. Демичевой, ис�
следующей правовые стандарты Совета Европы. Она полагает, что такие
стандарты: а) выступают в качестве требований к государствам�членам
организации следовать принятым нормам и принципам, таким, как нормы
права Совета Европы (далее: СЕ); б) представляют собой определенные
стандарты поведения; в) создаются его субъектами — государствами�чле�
нами СЕ на основе их волеизъявления и г) признаются ими в качестве
юридически обязательных4.

Наконец, определяя собственно международные избирательные стан�
дарты, А. А. Вешняков понимает их как универсальные или партикуляр�
ные международные стандарты в области прав человека, касающиеся сво�
бодных и справедливых выборов5. Более системная характеристика про�
фильных стандартов содержится в определении П. А. Кучеренко. Автор
определяет международные избирательные стандарты как совокупность
международно�правовых норм, закрепляющих базовые избирательные
права граждан и принципы их реализации, наличие которых позволяет
гарантировать проведение демократических выборов и, таким образом,
реализовать право на участие в управлении государством через институ�
ты государственной власти, включая осуществление судебной и иной за�
щиты избирательных прав и свобод человека и гражданина, общественно�
го и международного наблюдения за выборами6.

Вместе с тем в этой дефиниции, во�первых, не учитываются выборы в
органы местного самоуправления, в результате чего формулировка «хро�
мает» в отношении определения субъектно�объектного состава выборов;
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во�вторых, фактически не указана международно�правовая природа ис�
следуемых стандартов; в�третьих, не зафиксирован процесс появления
исследуемых стандартов в национальной правовой системе; в�четвертых,
автором не названы все объектно�стадийные критерии избирательного
процесса, нашедшие свое закрепление в международных избирательных
стандартах и подлежащие реализации и защите со стороны конкретного
государства (например, роль СМИ и их защита в избирательном процес�
се). К позитивным характеристикам дефиниции следует отнести: а) указа�
ние на то, что искомые стандарты закрепляют базовые права граждан в
сфере выборов и принципы их реализации; б) указание на гарантирован�
ную возможность осуществления судебной и иной защиты избирательных
прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом, можно говорить не только о калейдоскопе научных
представлений о правовой природе международных стандартов, но и о
различных подходах к их пониманию, зависящих от приоритета, который
отдают исследователи тем или иным сущностным свойствам таких стан�
дартов.

Более четкое представление о международных стандартах можно по�
лучить в процессе анализа нормативных положений соответствующих
международных соглашений универсального, субрегионального и регио�
нального характера. Так, в преамбуле Всеобщей декларации прав челове�
ка 1948 г. говорится о том, что декларация является стандартом, к которо�
му должны стремиться все народы и государства1. Принятые в 1966 г. в
развитие этого документа Международный пакт о гражданских и полити�
ческих правах и Международный пакт о социальных, экономических и
культурных правах фактически придали положениям декларации харак�
тер легально признанных и юридически обязательных стандартов, более
того, они их существенно расширили2.

Заключительный акт СБСЕ, подписанный 1 августа 1975 г. в Хельсинки
33 европейскими государствами, США и Канадой, содержит Декларацию
принципов взаимоотношений между государствами. Именно она включает
фактически стандарты их международного поведения и сотрудничества,
среди которых следует выделить принцип уважения прав человека и основ�
ных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, а так�
же принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой3.

Весьма точную и определенную характеристику международных стан�
дартов содержит европейская Хартия о местном самоуправлении, приня�
тая в 1985 г. в рамках Совета Европы. Систематическое толкование ст. 13
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Хартии приводит к выводу, что ее основным содержательным элементом
являются принципы местного самоуправления1. 

Вместе с тем правовая природа указанных актов различна: некоторые
из них, ратифицированные государствами в качестве международных до�
говоров, имеют обязательную юридическую силу и государство обязано их
исполнять в обязательном порядке под угрозой применения международ�
но�правовых санкций, предусмотренных конвенционным механизмом
контроля; другие относятся к так называемому международному «мягко�
му праву». В международной практике этот термин означает рекоменда�
тельные нормы. Его появление было обусловлено принятием Генеральной
Ассамблеей ООН большого количества резолюций, имеющих согласно Ус�
таву ООН рекомендательный характер и не являющихся нормами между�
народного права. 

Некоторые авторы полагают, что термин «мягкое право» принадлежит
А. Макнейру2. Т. Н. Нешатаева отмечает, что название soft law — «мягкое
право» в международно�правовой доктрине получили резолюции между�
народных организаций, имеющие рекомендательный характер3. В настоя�
щее время как в отечественной, так и в зарубежной доктрине к «мягкому
праву» относят не только резолюции международных организаций, но и
другие документы, имеющие рекомендательный характер. «Мягкое пра�
во» благодаря использованию принципов пропорциональности и субсиди�
арности сегодня характерно для многочисленных деклараций, докладов,
заключений, ориентиров и прочих документов, положения которых ока�
зывают значительное влияние на регулирование отношений в рамках
Европейского Союза, а также самого ЕС с другими европейскими институ�
циями — СЕ, НАТО, ОБСЕ и т.д.

В нашем случае такие документы, содержащие международные стан�
дарты выборов, принимаются в рамках таких региональных международ�
ных учреждений, как Европейская комиссия «За демократию через
право» (Венецианская комиссия), Бюро ОБСЕ по демократическим инсти�
тутам и правам человека, Межпарламентский Союз, Ассоциация органи�
заторов выборов стран Центральной и Восточной Европы и других, кото�
рые осуществляют постоянный мониторинг и обобщение избирательного
законодательства и практики стран Европы и мира, разрабатывают и
предлагают отдельным странам и соответствующим международным
организациям рекомендации по усовершенствованию правового обеспече�
ния и практики организации и проведения выборов.

Представляет интерес характеристика документов, принимаемых в
рамках этих организаций, данная Г. Гудвином�Гиллом, назвавшим их кор�
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пусом практик, которые постоянно эволюционируют и демонстрируют
средства достижения цели свободных и справедливых выборов1. Действи�
тельно, именно они обеспечивают динамику развития международных из�
бирательных стандартов, их перманентное и системное обновление и усо�
вершенствование, а также соответствие этих стандартов уровню социаль�
ного прогресса.

Таким образом, международные стандарты прав человека, в том числе
международные избирательные стандарты: а) являются принципами, т. е.
основополагающими началами, регулирующими круг весьма важных об�
щественных отношений, представляющими интерес для государств�чле�
нов мирового сообщества или государств�членов определенной междуна�
родной региональной организации; б) закрепляются указанными субъек�
тами либо посредством норм международного права в международных со�
глашениях в рамках последних, а государства, их подписавшие, берут на
себя обязательства по их закреплению в национальном законодательстве
и последующей реализации в практической деятельности субъектов пра�
ва, находящихся на их юрисдикционной территории; либо в виде норм
«мягкого права» рекомендуются международными региональными уч�
реждениями для государств�участников определенных международных
соглашений с целью внедрения в национальное законодательство.

Вместе с тем, анализируя нормативные подходы к определению и за�
креплению международных избирательных стандартов, следует обратить
особое внимание на тот факт, что, хотя они и носят общий дефинитивный
характер, однако не в полной мере отражают их предметно�объектную ха�
рактеристику. Исходя из такой позиции, можно выделить структуру та�
ких стандартов: а) международные стандарты избирательного права;
б) международные стандарты избирательного законодательства; в) меж�
дународные стандарты избирательного процесса; г) международные стан�
дарты участия общественности в электоральной демократии и т.д.

Если, например, международные стандарты избирательного права со�
держат его основные принципы (всеобщего, равного, прямого избиратель�
ного права, реализуемого посредством тайного голосования), а также сис�
темный комплекс избирательных цензов, непосредственно связанных с
указанными принципами и отражающих их корреляцию с национальной
спецификой избирательного законодательства, то международные стан�
дарты избирательного законодательства, в свою очередь, содержат пере�
чень основных нормативно�правовых актов (конституция, избирательные
законы, избирательный кодекс и т.д.), в которых закрепляются принципы
и нормы избирательного права, но уже в более детализированном и кон�
кретизированном порядке. Международные стандарты избирательного
процесса, в свою очередь, содержат этапно�стадийную характеристику
процесса подготовки и проведения выборов, подведения их итогов и объ�
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явления результатов. Международные стандарты участия общественнос�
ти в выборах включают организационные и организационно�правовые
формы участия негосударственных (межгосударственных) институций и
их представителей в осуществлении контроля за порядком организации,
подготовки, проведения и определения результатов выборов.

Отсюда можно сделать вывод, что структурные элементы системы
международных избирательных стандартов, как и их дефинитивное опре�
деление, должны нести строго очерченную этимологическую, телеологи�
ческую и функциональную нагрузку, обладать методологическими, акси�
ологическими и гносеологическими характеристиками, направленными на
четкую регламентацию различных сторон избирательного процесса и из�
бирательного законодательства, имея общую цель — проведение демо�
кратических выборов.

Таким образом, международные избирательные стандарты представ�
ляют собой совокупность признанных вначале на международном, а затем
и на внутригосударственном (национальном) уровнях правовых норм (ма�
териальных и процессуальных, технологических /технических/) и норма�
тивных требований, обладающих различной правовой силой (общеобяза�
тельных, рекомендательных), в которых обобщен накопленный мировым
сообществом опыт нормативно�правовой регламентации общественных
отношений в сфере организации и проведения выборов в органы государ�
ственной власти и местного самоуправления и которые направлены на
обеспечение единообразного понимания и применения принципов и норм
избирательного законодательства. 

Международные избирательные стандарты выступают в качестве нор�
мативной основы правоприменительной практики государств и их органов
и одновременно правового средства реализации норм избирательного
законодательства. 

Правовая природа международных стандартов, в том числе и между�
народных избирательных, достаточно четко характеризует их дефини�
тивное содержание, которое в аксиологическом, телеологическом, пред�
метном, объектном, конституционно�институциональном и статуарно�
функциональном аспектах можно свести к нескольким позициям: 

а) они являются стандартами в сфере прав человека, т.е. определенны�
ми нормативными рамками, в пределах которых должно действовать
государство, его органы и другие субъекты права с целью легализации,
легитимации, охраны, защиты и реализации разноуровневых и полиобъ�
ектных прав человека; 

б) они возникают в результате международного нормотворчества (пра�
вотворчества); 

в) они являются правилами, предусмотренными в международном пра�
ве;
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г) они находят внешнее выражение посредством международного пра�
вила поведения (международной правовой нормы); 

д) они выступают в виде обязательств государств, взятых ими в рамках
международных соглашений; 

е) они имеют наднациональный характер, но практически реализуются
во внутренней деятельности государства; 

ж) по своей правовой конструкции и этимологическому содержанию
они являются международными нормами�принципами, т.е. основополага�
ющими началами, регулирующими круг общественных отношений, пред�
ставляющих интерес для государств�членов мирового сообщества;

з) международные избирательные стандарты следует рассматривать в
системно�структурном аспекте, демонстрирующем их блоковое построе�
ние из отдельных подсистем, среди которых можно выделить: междуна�
родные стандарты избирательного права; международные стандарты из�
бирательного законодательства; международные стандарты избиратель�
ного процесса; международные стандарты участия общественности в вы�
борах и т.д;

и) структурные элементы системы международных избирательных
стандартов несут строго очерченную этимологическую, телеологическую
и функциональную нагрузку и направлены на регламентацию различных
сторон избирательного процесса и избирательного законодательства,
имея общую цель — проведение демократических выборов;

к) нормы, образующие международные избирательные стандарты, по
своей видовой характеристике являются материальными и процессуаль�
ными (техническими).

ККууллььттееннккоо  ООллееккссааннддрр  ВВооллооддииммииррооввиичч,,  
здобувач ад’юнктури кафедри юридичної психології 
Київського національного університету внутрішніх справ

ДДееттееррммііннааннттии  ппррооффеессііййннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ММООККПП  
ттаа  ффууннккццііооннааллььнніі  ооббоовв’’яяззккии  ппррааццііввннииккіівв  ННЦЦББ
ііннттееррппооллуу  вв  УУккррааїїнніі

Культенко О. В. Детермінанти професійної діяльності МОКП та
функціональні обов’язки працівників нцб інтерполу в Україні

Розглянуто детермінанти професійної діяльності інституційної системи
Інтерполу, розкрито суть функціональних обов’язків фахівців МОКП.
Аналізується орієнтація Інтерполу на основні чотири функції: захист глобаль�
них послуг зв’язку, оперативна передача інформації і баз даних для поліції, опе�
ративна підтримка поліцейської служби, професійна підготовка співробітників
поліції.
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ККллююччооввіі  ссллоовваа:: протидія злочинності, захист послуг зв’язку, оперативна пе�
редача інформації, бази даних поліції, професійна підготовка співробітників
поліції.

Національне право вплинуло на формування глобальної правової сис�
теми, найбільш прогресивні ідеї, закріплені у законодавстві держав�
суб’єктів міжнародного права. Якщо раніше багато міжнародно�правових
документів містили норми, що ініціювалися державами на основі норм
національного права, то в нових умовах держави дедалі частіше зо�
бов’язані приводити норми національного законодавства у відповідність з
міжнародним правом. Тому нині міжнародне право є фактором удоскона�
лення національного законодавства.

Суб’єктом у міжнародному кримінальному праві є МОКП�Інтерпол у
глобальній правовій системі. Висвітленню питань міжнародного
співробітництва держав у сфері протидії злочинності Інтерполом приділя�
лася увага у працях О. Бандурки, Л. Тимченка, В. Буткевича, В. Овчинсь�
кого, І. Лукашука, Д. Компанійця, Г. Душейка, В. Некрасова, В. Мацюка, В.
Смеліка, В. Сущенка, А. Мацка та Л. Удалової. Проте ці дослідження фак�
тично не відображають проблематики взаємозв’язку і взаємозалежності
між нормами глобальної правової системи та національним законодавст�
вом України по лінії МОКП. Спроба компенсувати відсутність аналізу за�
сад діяльності працівників Робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні вже
була здійснена автором [3, с. 609 — 615]. Однак дослідження детермінант
професійної діяльності Інтерполу, з орієнтацією у роботі на основні
функції було проведено без урахування впливу умов та чинників глоба�
лізації. 

Слід зазначити, що об’єктивним інструментом діяльності Інтерполу є
Національні центральні бюро (НЦБ), які кожна країна�член комплектує
співробітниками національних правоохоронних органів. НЦБ є призначе�
ним контактним пунктом для Генерального секретаріату, регіональних
відділень та інших країн�членів, які потребують допомоги у протидії зло�
чинності.

У статуті Інтерполу відсутні положення, які б закріплювали підпоряд�
кованість НЦБ, їх організаційну структуру і функції [1, с. 60]. Як зазначає
Л. Д. Тимченко, з точки зору міжнародного і внутрішнього права, такий
статус національних центральних бюро є унікальним. Крім того, слушною
є його наукова позиція у тому, що НЦБ мають назву «національних
центрів країн з питань міжнародного співробітництва в рамках Інтерполу»
[4, с. 445]. Таку ж думку обстоюють автори монографії «Міжнародний роз�
шук: теорія та практика», вказуючи на відсутність аналогів національних
центральних бюро Інтерполу в структурах інших міжнародних ор�
ганізацій [2, с. 81–84].

Статус НЦБ нерозривно пов’язаний з орієнтацією діяльності Інтерполу
на наступні основні чотири функції:
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1. Захист глобальних послуг зв’язку з правоохоронними органами.
Здатність поліції оперативно і безпечно обмінюватися даними є наріжним
каменем ефективного міжнародного правопорядку. Саме тому Інтерпол
розробив I�24/7 глобальну поліцейську систему зв’язку. Система з’єднала
Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні (Франція), НЦБ країн�членів і
регіональні відділення. Метою створення глобальної мережі став обмін
поліцейською інформацією та надання правоохоронним органам у
країнах�членах миттєвого доступу до баз даних організації та інших по�
слуг. Країни�члени також можуть уповноважити надання консультатив�
ного доступу правоохоронними органами за межами НЦБ, такими, як
працівники підрозділу прикордонної служби або співробітники митних
органів. Інтерпол продовжує розвивати нові послуги та програми підготов�
ки кадрів, щоб користувачі мали можливість повною мірою використову�
вати I�24/7. Він знаходить технічні рішення (мобільні та стаціонарні ме�
режі Інтерполу і бази даних), щоб допомогти країнам отримати доступ до
системи завдяки інтеграції до існуючої комп’ютерної системи перевірки.
Останньою країною, яка була приєднана до мережі, стала Сомалі (підклю�
чена 10 липня 2007 р.).

2. Оперативні послуги передачі інформації і баз даних для поліції.
Країни�члени мають прямий доступ до широкого спектра баз даних,
включаючи інформацію про відомих злочинців, відбитки пальців, ДНК,
вкрадені або загублені проїзні документи. Інтерпол також розміщує
криміногенну інформацію в базах даних через систему міжнародних
повідомлень (більш відому як кольорова).

Для боротьби з міжнародною злочинністю поліція має потребу в доступі
до інформації, яка може допомогти розслідуванню або запобігти злочину.
Інтерпол управляє декількома базами даних, доступними для бюро Інтер�
полу в усіх країнах�членах через свої I�24/7 комунікаційні системи, які
містять важливу інформацію про злочинців і злочинність. До них нале�
жать: I�Link проект, MIND/Find, підозрювані у тероризмі, номінальні дані
про злочинців (прізвища, фотографії), відбитки пальців, ДНК�профілі,
забуті або вкрадені проїзні документи, сексуальні зловживання зобра�
женням дітей, викрадені твори мистецтва, викрадені автомобілі.

3. Оперативна підтримка поліцейської служби. Інтерпол надає
підтримку співробітникам правоохоронних органів у їх оперативній діяль�
ності за надзвичайних ситуацій, особливо в пріоритетних сферах
розслідування злочинів. Командно�координаційний центр працює 24 годи�
ни на добу, сім днів на тиждень, всіма чотирма мовами організації. Він
виступає як перша точка контакту для будь�якої країни�члена, яка сти�
кається з кризовою ситуацією. Він також може розгорнути у місці інци�
денту через кілька годин після події Тимчасовий пункт для розслідування
і організації взаємодії при вчиненні резонансного злочину або у випадку
стихійного лиха. Інтерпол забезпечує оперативну підтримку своїм
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національним центральним бюро та регіональним відділенням для їх яко�
мога ефективнішої роботи. Його підтримка зосереджена на пріоритетних
сферах організації протидії злочинності: розшуку осіб, які переховуються
від правосуддя; розслідуванні та попередженні злочинів проти суспільної
безпеки і тероризму; торгівлі наркотиками та організованій злочинності;
торгівлі людьми; фінансовій і високотехнологічній злочинності. Крім того,
Інтерпол сприяє розслідуванню шляхом надання у допомогу
співробітників, які працюють у Генеральному секретаріаті, а в країнах�
учасницях — після аналізу тенденцій у сфері злочинності проводить на�
вчальні курси з перевірених кримінальних методів.

4. Професійна підготовка співробітників поліції. З метою підвищення
потенціалу країн�членів у боротьбі з транснаціональною злочинністю і те�
роризмом Інтерпол ініціює та проводить підготовку поліцейських. Це
включає обмін знаннями, навичками та передовим досвідом у встановленні
правопорядку і світових стандартів. Так, стратегічними цілями навчальної
діяльності Інтерполу на 2008�2010 рр. є: 

— надання допомоги країнам�членам у подоланні розриву між
національною та міжнародною поліцією; 

— надання країнам�членам знань, навичок і передового досвіду для за�
доволення поліцейських проблем ХХІ ст.; 

— отримання підтвердження, що правоохоронні органи повною мірою
усвідомлюють та користуються послугами, які надаються Інтерполом; 

— підвищення рівня інформованості, знань і навичок співробітників
Інтерполу через структуровану програму підготовки кадрів, включаючи
розвиток професійної підготовки; 

— формування загального розуміння спільних цінностей, цілей, основ�
них напрямів діяльності та процесів через навчання в рамках Інтерполу,
взаємозв’язки організації. 

У 2008 р. було здійснено загалом 83 програми підготовки співробітників
поліції в інтересах 2722 учасників зі 169 країн [5]. Серед створених та за�
тверджених МОКП програм навчання доцільно виділити такі:

— передову десятитижневу програму підготовки для співробітників
поліції з правоохоронних органів і національних центральних бюро (НЦБ).
Вона (IIPTP) спрямована на співробітників, відповідальних за міжнародне
співробітництво у проведенні поліцейських операцій, які мають достатній
ранг, щоб домогтися змін, спрямованих на поліпшення таких операцій
після повернення до керування відповідними адміністраціями. Учасники
отримують знання та навички, зокрема систем і послуг Інтерполу, у про�
цесі навчання і набуття практичного досвіду в Генеральному секретаріаті.
Три сесії проводяться щороку;

— програму розвитку виконавчої поліції (EPDP), яка є ексклюзивною
та орієнтованою на поглиблене навчання співробітників правоохоронних
органів з африканських країн, поліцейських старшої ланки. Вона розроб�
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лена як частина програми «OASIS Африки» (оперативної допомоги, по�
слуг та інфраструктури підтримки), що фінансується німецьким урядом.
Дев’ятитижнева програма складається з трьох модулів. Хоча ще у своїх
країнах, між модулями, учасники повинні завершити проектні роботи і
підготувати стратегічні документи з використанням нових інструментів,
інформації та меж її застосування. Завдяки участі у цьому заході
поліцейські лідери підвищують рівень своїх знань і потенціал щодо за�
побігання та боротьби з національною, регіональною та міжнародною зло�
чинністю. Навчальні завдання мають практичний характер і спеціально
розроблені для задоволення проблем розвитку поліції у ХХІ ст.; 

— керівні принципи, які є основою компетенції для співробітників НЦБ.
Вони були розроблені групою добровольців НЦБ, що представляють ко�
жен з регіонів Інтерполу, а також представників Генерального Секре�
таріату, та містять п’ять основних якостей, необхідних для співробітників
НЦБ; 

— Інтерпол «Якість освіти» (TQA). Проект знаходиться в стадії визна�
чення цілей, які повинні забезпечити відповідність навчальних програм
стандартам Генерального Секретаріату, рекомендованим у «Керівництві
Інтерполу щодо ефективної професійної підготовки». Цей цикл підготовки
спрямований на поліпшення якості роботи і ефективного використання ре�
сурсів; 

— обмін знаннями між країнами�членами. Низка місцевих ініціатив з
метою сприяння розвитку співробітництва та обміну навчальними ресур�
сами між країнами�членами; 

— глобальний навчальний центр Інтерполу (IGLC) на основі платфор�
ми з веб�навчання відкрито у два етапи протягом 2009 і 2010 рр. Перший
етап був спрямований на централізацію всіх наявних у розпорядженні
поліції Інтерполу ресурсів щодо підготовки інформації, у тому числі ката�
логу з підготовки фахівців, бібліотеки електронних навчальних модулів,
календарів проведення навчальних заходів та списку мережевих зв’язків.
У рамках другого етапу банки знань будуть проаналізовані та розроблені
рекомендації, які дадуть змогу країнам�членам поділитися своїми ресур�
сами щодо наукових праць і передової практики; 

— регіональні бюро Інтерполу (RBS) були засновані у співпраці з на�
чальниками поліції та іншими організаціями. Кожне бюро було оснащене
сучасними засобами навчання, їх роль також вивчається з метою підви�
щення ефективності їх послуг з професійної підготовки. НЦБ Інтерполу
пов’язані з національними силами поліції, вони покликані відіграти більш
активну оперативну роль, позаяк Інтерпол розширює спектр своєї діяль�
ності та послуг; 

— Інтерпол вивчає можливості створення мережі навчальних закладів
та університетів, які можуть вирішувати питання протидії небезпечним
напрямам злочинності, й підвищує рівень використання високотехно�
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логічних інструментів. Кілька угод про співробітництво вже підписані й го�
туються. Так, у Москві був створений навчальний центр протидії контра�
банді героїну. Інтерпол заснував у Австрії Антикорупційну академію; 

— внутрішнє навчання для співробітників Генерального секретаріату.
Інтерпол відповідальний за те, щоб усі працівники були достатньо підго�
товлені для ефективного і раціонального виконання своїх обов’язків. На�
вчання організоване на основі компетентності, а це означає безліч
спільних можливостей (знань, навичок, досвіду, цінностей, моделей по�
ведінки та ставлення). Вони були визначені й застосовуються у
відповідних випадках до окремих запитів. Це дає змогу здійснювати уп�
равління організацією більш ефективно і зумовлює узгодженість в
оцінках. Крім того, за допомогою обміну знаннями здійснюється безпе�
рервність у «організаційній пам’яті».

Отже, нами здійснена спроба розкрити чотири основні детермінанти у
діяльності інституційної системи Інтерполу та функціональні обов’язки
працівників МОКП. Слід звернути увагу на те, що формування інституту
Інтерполу в Україні відбулося нещодавно порівняно з іншими країнами. У
МВС України існує Робочий апарат НЦБ Інтерполу. З огляду на його обме�
жені можливості в умовах економічної кризи склалося уявлення про
невідповідність створеної структури НЦБ Інтерполу в Україні, а відтак
функціональних обов’язків його працівників.

Як свідчить проведений аналіз, використання порівняльно�правового
методу дослідження створює підстави для упорядкування норм
національного права, приведення їх у відповідність до встановлених вимог
діяльності МОКП, з подальшим відображенням у функціональних
обов’язках працівників НЦБ Інтерполу в Україні.

1. Бандурка О. М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: наук.$практ.
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Романчук І. С. Історична еволюція державного суверенітету в європейській
традиції права

У статті простежується генезис концепції суверенітету в європейській тра�
диції права. При цьому суверенітет розглядається з точки зору персо�
налістської, демократичної концепцій та концепції іманентної державної волі,
на основі теорії індиферентних методологічних рядів.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: суверенітет, історична еволюція, державна влада, демо�
кратія.

Суверенитет — это одна из самых политически острых проблем, к кото�
рой систематически апеллируют разные акторы. Под эгидой суверенитета
свершаются самые различные политические акции и мероприятия, а ино�
гда даже различные злодеяния. Многие пользуются суверенитетом с це�
лью проведения политических диверсий между странами или народами.

Нельзя, однако, утверждать, что суверенитет не попадал в поле зрения
ученых, напротив, с момента появления он привлекал и до сих пор при�
влекает внимание исследователей. Проблематика суверенитета власти
нашла отражение в трудах выдающихся мыслителей. Прежде всего это
Жан Боден и его работы «Метод лёгкого познания истории», «Шесть книг
о государстве» и другие, посвященные, конечно же, обоснованию монархи�
ческого суверенитета (персоналистическая концепция). Георг Еллинек в
своем фундаментальном произведении «Право современного государства»
уделяет значительное внимание данной проблематике и рассматривает
причины появления суверенитета. Нельзя обойти вниманием и работу Ио�
сифа Давыдовича Левина «Суверенитет», где понятие суверенитета трак�
туется как состояние полновластия государства. Из современных авторов
можно отметить Николая Ивановича Грачева и его монографическое
исследование «Происхождение суверенитета: Верховная власть в миро�
воззрении и практике государственного строительства традиционного об�
щества», в которой детально обосновывается необходимость и важность
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данного признака верховной власти, а также его связь с сакральной тра�
дицией общества и т. д.

Изучение же обозначенных контроверз мы будем строить на основе вы�
бранной нами эпистемологической парадигмы, а точнее, принципа методо�
логической индифферентности [4].

В научной литературе уже давно развиваются идеи безграничного и
неделимого суверенитета в различных концепциях. Прежде всего это пер�
соналистическая, демократическая и имманентная государственной воли
теории, которые нам и предстоит рассмотреть. Однако никто из ученых не
задумывался о том, что это крайне противоположные идеи. Между тем па�
раллельно развивается проблема ограничения государственной власти.
Европейские мыслители как прошлого, так и настоящего, особенно с за�
рождением естественной школы права, доказывают необходимость огра�
ничения власти в интересах народа. Развиваются различные теории и
способы такого ограничения, но по существу об этом далее.

Известное высказывание Ш. Л. Монтескье в его знаменитом произведе�
нии «О духе законов» гласит: «…Всякий человек, обладающий властью,
склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достиг�
нет положенного ему предела» [6, с. 289]. К сожалению, история предо�
ставляет нам только доказательства данного тезиса величайшего ученого
прошлого. В свою очередь, учение о суверенитете во всех трех теориях, о
которых пойдет речь ниже, настаивает на верховенстве государственной
власти. Верховенство же, как всем известно, означает, что выше власти в
государстве нет никакой другой власти, все другие власти производны от
государственной.

В связи с этим возникает вопрос, не является ли ограничение власти
(правом, законом, гражданским обществом и т.д.) нарушением одного из
главных признаков государственной власти — суверенитета, отличающе�
го ее от других властных отношений? То есть является ли безграничное
властвование (или попросту властный произвол) проявлением государст�
венной закономерности, связанной с обладанием властью, таким ее при�
знаком, как суверенитет.

Итак, возможно ли существование суверенитета государства и при этом
наличие реальных ограничений власти. Необходимо также отметить, что
ограничения государственной власти, как и сама власть, если строго следо�
вать выбранной нами методологии, имеют методологическую двуликость.
Так, ограничения, рассматриваемые как суждения, входящие в правовую
норму и устанавливающие связь между понятиями [4, с. 34–35, 13–14], не�
сомненно, находятся в ряду, чуждому всякой онтологии. Ограничения же
психологические, социологические, политические и исторические, то есть
реальные, конечно же, и сами движутся в реальном ряду. В данном иссле�
довании нас интересуют только реальные ограничения власти. Суверени�
тет же находится в ирреальном ряду. Здесь мы не будем доказывать дан�
ного утверждения, так как это уже сделал И. А. Ильин [4, с. 35].
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ППооррііввнняяллььннее  ккооннссттииттууццііййннее  ппррааввоо

Суверенитет в различные периоды развития европейского общества
имел специфические оттенки понимания. Нам известны три наиболее рас�
пространенные теории суверенитета в истории политической и правовой
мысли. Подробней представим соотношение ограничений власти с тремя
различными концепциями понимания суверенитета.

1. Начнем с того, что суверенитет возник не как плод «кабинетной науч�
ной работы и беспристрастного философского размышления, но явился ре�
зультатом суровой борьбы государств европейской культуры за свое само�
сохранение и самоутверждение» [1, с. 122]. Как писал Г. Еллинек, «не мыс�
лители, чуждые жизни, открыли его в своих ученых кабинетах — его со�
здали те великие силы, борьба которых составила содержание ряда столе�
тий» [3, с. 317]. Античная государственность не знала сил, которые конку�
рировали бы с ней в своей власти; когда в средние века с государством ста�
ли конкурировать церковь, вселенская идея римской империи и, наконец,
крупные властные единицы феодального общества (ленные владельцы,
корпорации), когда выявилась «противоположность между государствен�
ной властью и другими властями», тогда государство и начало утверждать
свое верховенство, свое преимущественное право власти, именуемое суве�
ренитетом» [1, с. 123]. В теории суверенитета сначала выступали персона�
листические воззрения. Так возникла уже в средние века теория, наделя�
ющая «полнотою власти» в государстве единоличного властителя (доктри�
на монархического суверенитета) [1, с. 123]. Например, согласно формуле
Людовика XIV, которую он заключил на заседании парламента Франции в
апреле 1655 г., обращаясь к депутатам, «государство — это я» [7].

Именно согласно данной формуле суверенитет стал отличительным
признаком государства, который впервые выдвинул Жан Боден, опреде�
ливший «суверенитет как безусловную, ничем не ограниченную и ничем
не обусловленную власть» [5, с. 214].

Соответственно данная теория, на первый взгляд, категорически не до�
пускает возможности одновременного существования реальных ограниче�
ний власти и наличия суверенитета государства, то есть либо признание
за государством, в том числе и народом, суверенитета, либо необходимос�
ти наличия реальных ограничений власти. Но тот, кто так рассуждает,
совершает недопустимое, с точки зрения методологии, введение в ирре�
альный ряд реальной категории силы. В связи с тем, что суверенитет рас�
сматривается как реальное свойство государства, то есть суверенитет, как
любое свойство, помещается в онтологический ряд, так как свойство — это
внешнее выражение качества явления, или то, чем обладает и проявляет
себя в объективной действительности это явление. Поэтому правильнее
следует говорить о невозможности существования суверенитета и реаль�
ных ограничений власти в одном методологическом ряду. Поэтому сувере�
нитет как признак власти, находясь в ирреальном ряду, то есть только как
понятие, выводимое из суждений, как мысленный и в связи с этим только
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гипостазируемый, но не реальный и поэтому только предполагает безгра�
ничную, никем и ничем не ограниченную власть. В реальных рядах власть
всегда дойдет до определенного предела, остановится под давлением
внешних объективных факторов. 

2. В пылу борьбы против абсолютизма и авторитаризма была сформули�
рована противоположная первой теории концепция демократического (на�
родного) суверенитета, утверждающая, что верховным властителем в госу�
дарстве является весь народ, другие же «власти» в государстве занимают по
отношению к нему положение не самостоятельное, а производное [1, с. 123].

На первый взгляд, данная теория в силу своей демократичности допу�
скает возможность существования и суверенитета, и ограничений госу�
дарственной власти, так как эта власть — производная от народной, кото�
рая, в свою очередь, безраздельна и не может быть ограничена, что
идеально вписывается в конструкцию суверенитета верховной власти.
При ближайшем же рассмотрении эта концепция является в корне не
состоятельной и так же, как и первая, методологически не выдержана. 
Во�первых, потому, что, по существу, принадлежность и осуществление
суверенной власти народом — это фикция, вымысел никогда не существо�
вавшей власти народа, так как народ невозможно определить ни в количе�
ственном, ни в качественном отношении. Более того, невозможно дать ут�
вердительные ответы на такие вопросы: какое количество человек может
образовать народ? существует ли народ города? Что образует народ, кро�
ме совместного проживания на территории? Существуют ли качествен�
ные признаки народа? и т.д. [8, с. 97]. И тем более осуществлять власть
субъектом, которого нельзя определить, еще невероятнее. Во�вторых, да�
же на самых демократических выборах часть голосов избирателей остает�
ся неучтенной. Совершенно справедливо по этому поводу В. А. Четвернин
замечает, что «… суверенитет не может принадлежать народу, если он
принадлежит государству как организации публичной политической вла�
сти, не совпадающей с народом. … Народный суверенитет — это конструк�
ция из утопического учения Ж.�Ж. Руссо …» [9, с. 563].

Поэтому концепция демократического (народного) суверенитета не
только не совместима с ограничениями власти, а попросту является
вымыслом, не имевшим, не имеющим и никогда в будущем не имеющем
реального воплощения.

3. Впоследствии появляется совершенно другая идея, которая рассмат�
ривает суверенитет на основе теории имманентной государственной воли.
Данная теория развивается тогда, когда была предпринята попытка обос�
новать ее уже не на понятии отношения. «Суверенитет с этой новой точки
зрения был истолкован как свойство автономной и независимой воли, ко�
торой обладала личность государства. Суверенитет, как учил Гегель, есть
«безусловное самоопределение воли, в которой заключается последний
принцип при выборе решений». По мнению Гербера, для того, чтобы воле�
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вая мощь государства вполне соответствовала бы своей идее, она должна
заимствовать мотивы своего поведения не из какой�либо внешней силы, но
должна находить их внутри самой себя.

По мнению автора, в данной теории допускаются некоторые методоло�
гические «неровности», в частности суверенитет рассматривается как
свойство или как вид власти, что опять�таки ведет к невозможному мето�
дологическому смешению различных индифферентных рядов. А кроме
того, рассмотрение суверенитета как проявления воли, хотя, конечно, и
как имманентно присущей государству, но все — таки воли. В связи с чем
допускается методологическая ошибка, так как воля — это понятие, со�
пряженное с силой и соответственно имеющее всегда онтологическое зна�
чение, тогда как суверенитет его не имеет.

С нашей позиции, суверенитет как признак государства находится в
ирреальном ряду и поэтому свободен от всякой силы, а реальные ограни�
чения власти естественны в онтологическом ряду, и поэтому к ним приме�
нима категория силы. Исходя только из этой точки зрения, по нашему
мнению, допускается сосуществование данных явлений.

Резюмируя сказанное, отмечаем, что нахождение суверенитета и
реальных ограничений власти в онтологическом ряду невозможно, а соот�
ветственно говорить, что в объективной действительности может сущест�
вовать суверенная власть, но при этом она ограничена, должна быть огра�
ничена или может быть ограничена (правом, законом, гражданским обще�
ством и т.д.) нелепо и пагубно, то есть в действительности существует
закономерность: желание власти распространить свое влияние на все и на
всех, поскольку она суверенна, если же мы ее ограничиваем, то она утра�
чивает признак суверенной. Знаменательно в этом отношении требование
Аристотеля не только потенциальной, но и активной независимости вовне
только для идеального государства [2, с. 375�644].
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ЕЕввррооппееййссккиийй  ооппыытт  ннааццииоо

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  
ссттррооииттееллььссттвваа

Бойко Ю. П. Європейський досвід націоQдержавного будівництва
Статтю присвячено порівняльному аналізу конституційно�правових засад

федеретивних відносин у державах Європи. Ключовим елементом будь�якої
федеральної конституції є розмежування повноважень між федерацією та її
суб’єктами. В умовах розвитку європейських інтеграційних процесів одним з
важливих завдань є забезпечення одноманітного правового регулювання основ
націодержавного будівництва. На прикладі Австрії, Бельгії, Данії, Іспанії, Італії,
Швейцарії розглянуто питання розмежування повноважень між федераціями і
суб’єктами. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: національна держава, федерація, розмежування повнова�
жень між федерацією та суб’єктами.

Национальные государства начали складываться на Европейском кон�
тиненте в XVI–XVII ст. как следствие кровопролитных религиозных войн
между католиками и протестантами [1, с. 37�39]. Конфессиональный фак�
тор внес весомый вклад в закрепление государственности в Европе [2,
с. 125]. С середины XIX столетия на европейскую авансцену выдвигается
принцип права наций на самоопределение. В конце XIX ст. происходит
кризис полиэтнических империй — Австро�Венгерской, Оттоманской,
Российской, Германской [3, с. 415].

В ХХ в. процесс увеличения числа национальных государств интенси�
фицировался. Только за 1990�е годы число государств увеличилось со 170
до 193 [4, с. 54]. На карте Европы возникли новые суверенные государства:
Чехия, Словакия, Хорватия, Словения, Македония, Россия, Молдова,
Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Сербия, Черногория.

Можно утверждать, что национальное государство в Европе имеет дли�
тельную перспективу. Страны Европы развивались в течение последнего
тысячелетия во всем разнообразии национально�культурных факторов и
исторических традиций, во многом определявших характер формирова�
ния государственности, формы которой включают и унитарный строй, и
конфедерации, и федерации (территориальные и национальные).

Однако на практике упомянутое разнообразие часто приводит к сложе�
нию множества переходных и смешанных форм территориального
устройства, например, существуют асимметричные федерации и полуфе�
дерации. Часто видим несколько уровней характеристик форм территори�
ально�управленческого устройства государства:
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· первый — декларационный, общий, который упрощает разнооб�
разную внутреннюю структуру реального территориального устройства;

· второй — сущностный, адекватно передающий систему региональ�
ных отношений. 

Перечень европейских государств по принципу их территориального
устройства, по мнению исследователей, следующий:

— к унитарным государствам, основным принципом которых является
один верховный центр власти [5], относятся: Великобритания, Португа�
лия, Франция, Люксембург, Польша, Швеция, Норвегия, Греция, Литва,
Дания, Эстония, Латвия, Испания, Чехия, Словакия, Исландия, Финлян�
дия, Болгария, Ирландия, Белоруссия, Украина, Италия, Венгрия, Молдо�
ва, Румыния, Хорватия, Словения, Македония и Албания;

— конфедерации, главным признаком которых считается принцип
наделения центра полномочиями по усмотрению составляющих регио�
нальных единиц [5], представлены одной Швейцарией;

— различные формы федеративного устройства, где основным принци�
пом является конституционно поделенные полномочия между центром и
одним и более региональными субъектами [5], представлены Германией,
Россией, Австрией, Нидерландами, Бельгией, Боснией (сербские, хорват�
ские и мусульманские анклавы).

Швейцарский Союз с 1848 г. был преобразован (после короткой граж�
данской войны 1847 г.) в федеративное государство с федеративной
конституцией [6, с. 314]. Федерация все еще называется Швейцарской
Конфедерацией по нескольким причинам, и в том числе в силу традиции.

В целом можно утверждать, что европейские государства лишь услов�
но делятся на унитарные и федеративные. На самом деле большинство из
них сочетает в себе оба уклада. Федерализм в Европе как форма государ�
ственного устройства имеет различные корни. Можно выделить два основ�
ных: с одной стороны, это объединение множества национальных и куль�
турных групп общества в одном государстве; федерализм должен при
этом создать условия для адекватного обращения с отдельными составны�
ми частями федерации; с другой стороны, федерализм является гарантом
демократии: вертикальное расслоение власти и распределение компетен�
ций между различными вертикальными слоями федерации должны обес�
печивать оптимизацию властного контроля и включение как можно боль�
шего количества сторон в процесс принятия решений.

Принято считать, что определяющим фактором в утверждении формы
государственного устройства в какой�либо стране является ее националь�
ный состав. Мононациональное общество имеет тенденцию к формирова�
нию унитарного государства. Многонациональные общества, с ареалами
компактного проживания национальных меньшинств, — к федеративному
устройству. При этом во многих унитарных государствах Европы сущест�
вуют компактно проживающие национальные меньшинства. Например, во
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Франции, Швеции, Норвегии, Румынии. Однако их наличие не отражено в
принципе национального деления страны. Не имеет этнокультурной подо�
плеки территориальная структура многих европейских федераций,
таких, как Австрия, Нидерланды, Дания и Германия.

Может быть, дело в статистике, в процентном соотношении системооб�
разующего народа и национальных меньшинств? В России проживает
85 % русских. В унитарном государстве — Великобритании насчитывает�
ся 78 % собственно англичан, остальное же население — в подавляющей
части компактно проживающие национальные меньшинства: шотландцы,
валлийцы, ольстерцы и ирландцы [7, с. 86].

То же можно сказать и о Франции, где на 83 % французов приходится
17 % национальных меньшинств, о которых уже упоминалось выше, и ко�
торые в большинстве своем компактно проживают в веками сложившихся
ареалах [7, с. 86].

Очевидно, что только историческая традиция и актуальная политичес�
кая конъюнктура играют главенствующую роль в определении террито�
риального устройства конкретной европейской страны. Отсюда следует,
что в своей основе федерализм — это вопрос взаимоотношений. Он вопло�
щается в конституциях и институтах, структурах и функциях, но, в
конечном счете, значение имеют именно традиционно сложившиеся взаи�
моотношения.

Рассмотрим примеры некоторых европейских федеративных госу�
дарств. К классическим симметричным федерациям Европы относится
Австрия. С давних времен провинции австрийской монархии располагали
автономными законодательными и административными полномочиями.
Империя Габсбургов определялась как децентрализованное унитарное го�
сударство. Однако в начале XX в. империя распалась именно вследствие
того, что не удалось найти приемлемой конституционной структуры (в
смысле подлинного федеративного решения) для сосуществования ее мно�
гочисленных народов. Немецкоговорящие провинции конституировались
в виде Республики Австрии. Но вскоре стало ясно, что существование это�
го государства может быть обеспечено лишь с помощью федеративной
конституции. Правда, фактически с самого начала были довольно сильны
и централистские тенденции. Федеральная конституция, принятая в
1920 г., в соответствии с которой Австрия была провозглашена федератив�
ным государством, стала компромиссом между этими федералистскими и
централистскими течениями. В основу территориального деления не зало�
жен этнический принцип, хотя на территории страны компактно прожи�
вает определенное число представителей национальных меньшинств.
Это — немцы (200 тыс. чел.), хорваты (70 тыс. чел.) и словенцы (50 тыс. чел.)
[8, с. 190]. Тем не менее, Австрию следует охарактеризовать как центра�
листское федеративное государство [9, с. 246]. Прежде всего все 9 австрий�
ских земель получили право иметь собственную конституцию, ограничен�
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ную, правда, узкими рамками федеральной конституции, которая предпи�
сывает им парламентскую систему правления. Правительство каждой
земли избирается ее парламентом (ландтагом) и несет перед ним всю от�
ветственность. Федеральная конституция определяет лишь администра�
тивные структуры земель [10, с. 343]. Высшим федеративным органом яв�
ляется вторая (нижняя) палата федерального парламента — Бундесрат,
члены которого избираются ландтагами. Федеральные законы, ограничи�
вающие полномочия земель, требуют одобрения Бундесрата большинст�
вом в две трети голосов, но это правило не имеет большого практического
значения и не представляет собой значительного препятствия для ограни�
чения полномочий земель [11, с. 48].

Ключевым элементом любой федеральной конституции является во�
прос о разделении полномочий между федерацией и ее членами. В этом
вопросе австрийская федеральная конституция опиралась на основной
закон конституционной Австро�Венгерской империи, который уже содер�
жал принципы автономных законодательных полномочий и, в меньшей
степени, административных полномочий земель [9, с. 10]. Законодатель�
ные полномочия центра в основном остаются в рамках конституции децен�
трализованного унитарного государства — конституционной монархии
[11, с. 49]. Как и в других федерациях, территориальные субъекты в Авст�
рии не обладают верховенством на своей территории [12, с. 17]. Сфера дей�
ствия федерального права распространяется на всю федерацию, и ни один
из данных субъектов (в Австрии земель, а в иных федерациях провинций
или кантонов) не вправе препятствовать его применению [13, с. 106].

Субъекты европейских федераций не суверенны. Как правило, евро�
пейские конституции о суверенитете не упоминают. И лишь конституцией
Швейцарии за кантонами формально признан суверенитет, но лишь в той
мере, в какой он не ограничен федеральной конституцией [12, с. 17]. 

В организации органов власти субъекты федераций, как правило, сле�
дуют образцам построения федеральных органов даже в тех государст�
вах, в которых конституции практически не предъявляют в этом вопросе
каких�либо требований к входящим в их состав государственным образо�
ваниям. В той же Швейцарии конституции кантонов санкционируются
федеральной властью. Французский ученый Г. Эро пишет: «Некоторые
конституционные тексты и теоретики утверждают, что объединившиеся в
союз государства сохраняют часть суверенитета... Суверенитет в его
специфическом смысле «наивысшей силы» или «неустранимого принуж�
дения» может находиться предположительно лишь на одном уровне, в
данном случае на уровне федерации» [9, с. 247].

Как правило, субъекты федерации лишены права самостоятельно вы�
ступать в международном общении. Так, в Швейцарии последние между�
народные договоры были заключены кантонами от своего имени в 40�х го�
дах XIX в. В Австрийской федерации в 1988 г. была принята поправка к
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конституции, предоставившая землям право заключать международные
договоры с граничащими с Австрией государствами или их частями. Одна�
ко Федеральный центр сохранил за собой наблюдательные полномочия и
право отмены антиконституционных решений региональных структур [9,
с. 247]. Вообще федеральные конституции в Европе нередко устанавлива�
ют особые перечни запретов, ограничивая тем самым принятие субъекта�
ми федераций законодательных актов, нарушающих, в частности, обяза�
тельства по договорам, привилегии и льготы граждан.

Закономерно, что развитие общественной и экономической жизни ста�
вит задачу обеспечения единообразного правового регулирования. В
федерациях (и Австрия здесь не исключение) она решается в трех на�
правлениях: посредством расширения компетенции центральных органов
власти, ограничения законодательства субъектов федерации, принятия
последними единообразных или унифицированных актов.

В современной Европе существуют несколько видов полуфедератив�
ных отношений. Это относится, например, к Италии с присущими ей тен�
денциями к автономии и регионализму. Франция также имеет сложности
в этом направлении из�за Корсики, которая в 1982 г. получила особый ав�
тономный статус [8, с. 265]. Португалия передала ряд полномочий замор�
ским провинциям — острову Мадейре и Азорским островам, в состав ко�
торых входят 4 из 22 округов, на которые делится государство.

Италия формально считается унитарным государством. В администра�
тивном отношении она делится на 20 исторически сложившихся областей,
которые подразделяются на 93 провинции. Доля представителей системо�
образующего народа (итальянцев) составляет около 98 %. В то же время
среди национальных меньшинств выделяются сардинцы (1,5 млн. чел.) с
острова�провинции Сардиния; проживающие на севере страны (область
Фриули�Венеция�Джулия) фриулы (700 тыс. чел.); австрийцы�тирольцы
(300 тыс. чел., область Трентино�Альто�Адидже) [14, с. 171], французы
(300 тыс. чел., область Вале�д’Аоста) [8, с. 233]. Проявлявшие наибольшую
активность и поддержанные соседней Австрией тирольцы добились в 1969
г. признания их культурной и территориальной автономии [7, с. 84]. Вслед
за ними автономного статуса добились и другие области, в том числе Си�
цилия [8, с. 229].

К полуфедерациям следует отнести и Финляндию. Эта страна в адми�
нистративном отношении подразделяется на 12 губерний (ляни). Среди
них существуют две национальные автономии — Ахвенанма (Аландские
острова), населенная на 96 % шведами и имеющая собственный парламент
(ландстинг) [15, с. 96], и образованный в 1974 г. саамский национальный ок�
руг, калькой наложенный на районы Утсйоки, Инари и Энонтеке [8, с. 257]
губернии Лапландия. В 1991 г. унитарная Финляндия ввела саамский язык
в качестве официального языка данной губернии наряду с финским и
шведским языками [2, с. 312].
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Подобное отношение к национальному меньшинству демонстрирует
Королевство Дания, которое делится на континентальную часть, подраз�
деляющуюся на округа — амты, и заморские автономные территории —
Гренландию и Фарерские острова. Гренландия населена на 4/5 эскимоса�
ми. Административная власть в государстве с 1953 г. [8, с. 623] принадле�
жит состоящему из 21 депутата гренландскому парламенту (ландстингу)
и местному правительству, главу которого назначает парламент. За пре�
делами самоуправления остаются внешняя политика, оборона, финансы
(за исключением местных налогов) и конституционные вопросы. Высшим
представителем датской монархии на острове является верховный комис�
сар [15, с. 222]. Фарерские острова — также самоуправляемая область (с
1948 г.) в составе Королевства. Местным законодательным органом явля�
ется фарерский парламент (лагтинг), который избирает и администрацию
островов. Вопросами компетенции центральной власти занимается назна�
чаемый датским монархом комиссар [15, с. 254].

Довольно сложна этнонациональная ситуация в другой полуфедера�
ции — Испании, которая по Конституции 1978 г. территориально делится
на 50 провинций, в свою очередь, объединенных в 13 исторических облас�
тей. Здесь развитие двух крупных, но уступающих испанцам (70 % всего
населения страны) по численности народов — каталонцев и басков — дли�
тельное время тормозилось центральной (кастильской) властью, особенно
в период правления Ф. Франко в 1939–1975 гг. [16, с. 195–197]. После вос�
становления монархии данные народы получили культурно�языковую ав�
тономию, что было закреплено в конституции 1978 г. [17, с. 116]. К 1983 г.
все национальные области Испании — Каталония, Баскония, Галисия, Ба�
леары, Валенсия, Наварра и др. — получили права автономии. В основном
законе появилась статья 2, в которой говорится: «Конституция основана
на нерушимом единстве испанской нации, единой и неделимой для всех
испанцев Родине; она признает и гарантирует право на автономию для на�
циональностей и регионов, ее составляющих, а также солидарность меж�
ду ними». Противоречия между государством и автономиями в Испании
разрешаются Конституционным Судом. Образование национальных и
региональных автономий отчасти разрядило напряженность в националь�
ных отношениях (за исключением Страны басков — провинции Бискайя,
Алава и Гипускоа) [18, с. 179].

Среди европейских федераций существуют весьма оригинальные
формы. Так, федеративная система в Бельгии заключается не столько в
автономии конкретных провинций, а их в этом королевстве девять, а в со�
вершенно иной плоскости — языковой. Она возникла из�за проблемы со�
существования различных этнических групп и языков в одной стране.
Бельгия сформировалась по конфессиональному принципу, когда в ре�
зультате восстания 1830 г. католические штаты Нидерландов отделились
от протестантской части и образовали независимое государство. Уже в на�
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чальный период его существования была предпринята попытка раство�
рить имевшие место культурные и языковые различия между двумя ос�
новными этническими компонентами страны — фламандцами (нидер�
ландский язык) и валлонами (французский язык) в рамках своего рода
централизованного государства (по примеру Франции). На практике офи�
циальным языком стал французский [2, с. 181]. В результате принятия в
1980 г. [9, с. 243] ряда законов о языке Бельгия превратилась в страну с
двумя языками, носители которых по�прежнему разъединены. На севере
Бельгии (провинции Антверпен, Лимбург, Западная и Восточная Фланд�
рия и округ Лёвен провинции Брабант [8, с. 195]), где проживает 60% насе�
ления, расположена нидерландская языковая область. Юг страны
(провинции Льеж, Эно, Намюр, Люксембург и округ Нивель провинции
Брабант [8, с. 195]) занимает франкоязычная территория. Здесь прожива�
ет около 30 % населения. Есть также небольшой район, где говорят пре�
имущественно на немецком языке (около 1%). И, наконец, столичный город
Брюссель, где проживает примерно 10 % населения, представляет собой
двуязычную область. В федеральном правительстве страны представлено
одинаковое число как фламандско�, так и франкоговорящих министров.
Двухпалатный парламент делится также на две языковые группы. В каж�
дой языковой группе требуется большинство голосов для принятия новых
законов. Политическая реальность столь же биполярна: в Бельгии нет ни
одной федеральной партии, имеются лишь фламандские и франкоязыч�
ные, которые практически не сотрудничают. Данная форма федерализма
довольно нестабильна, ибо неизменно таит в себе угрозу укоренения про�
тиворечий между двумя группами населения. Конфронтация, пусть чаще
латентная, характерна для межэтнических отношений в Бельгии. Это под�
тверждается достаточной популярностью в течение 1990�годов радикаль�
но�сепаратистских партий. Все это существенно осложняет способность
центральных органов власти к принятию решений, поскольку они вынуж�
дены передавать соответствующие компетенции языковым общинам. 

Расхождение между языковыми сообществами может привести к зна�
чительным конфликтам. Особенно актуально это в условиях резких поли�
тических изменений. Так, право выхода из состава государства (сецессия)
за субъектами федераций не признается ни в одной из европейских кон�
ституций [12, с. 21]. Гипотетически данное право не отрицается первыми
лицами некоторых федераций, однако не более того [19]. Попытки выхода
всегда пресекались, иногда даже силой оружия, как это было, например, в
1847 г. в Швейцарии в период войны федералистов с сепаратистами�кон�
федератами из коалиции семи кантонов «Зондербунд» [20, с. 232]. Воору�
женные силы федерального правительства решительно действовали и в
XX в.: в Германии в 1923 г. при попытке нацистов провозгласить суверени�
тет Баварии [21, с. 95�103]; в Югославии 1991�1992 гг. когда сербская мет�
рополия вела войну против почти всех партнеров по союзному государст�
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ву — Хорватии, Боснии и Словении [22, с. 151–158], а также в 1981 и
1998–1999 гг. в Косово. Именно в рамках данной традиции следует рассма�
тривать и действия российских войск по пресечению сепаратистского мя�
тежа в Чечне в 1994–1996 и 1999–2003 гг. [23, с. 64].

Вообще буквальное восприятие принципов Паскуале Манчини и Вудро
Вильсона («право народов на самоопределение») сделало этнический сепа�
ратизм одним из самых заметных политических процессов в Европе XX в.
Причем он имеет место и в высокоразвитых странах. Для Великобритании
это проблема Северной Ирландии, для Франции — Корсики, для Испа�
нии — Страны басков. В странах со средним уровнем развития и экономи�
чески слаборазвитых государствах сепаратизм часто принимает формы от�
крытых вооруженных конфликтов, например, косовская проблема для Сер�
бии и сербо�хорватско�мусульманская вражда всех против всех в Боснии.

Опыт европейских государств в сфере национального строительства в
условиях глобализации имеет важное значение для оценки перспективы
развития государств как акторов мировой политики. 
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РРііддккооуусс  ВВооллооддииммиирр  ММииххааййллооввиичч  
кандидат юридичних наук, доцент Міжнародної академії бізнесу 
та управління (Москва)

ООссннооввнніі ннааппрряяммии ссууччаассннооггоо  ррооззввииттккуу  
ааддммііннііссттррааттииввнноо

ппррааввооввооггоо  ззааббееззппееччеенннняя
ннааццііооннааллььннооїї ббееззппееккии вв  ддеерржжаавваахх  ССННДД

Рідкоус В. М. Основні напрями сучасного розвитку адміністративноQпраQ
вового забезпечення національної безпеки в державах СНД

Досліджено основні напрями сучасного розвитку адміністративно�правового
забезпечення національної безпеки в державах СНД. Зокрема, автор звертає
увагу на такі напрями: пошук оптимальної моделі системи і структури органів
національної безпеки, вдосконалення правового регулювання державної служ�
би в національних органах безпеки, традиційних напрямів діяльності органів
національної безпеки, протидії терористичній та екстремістській діяльності, ко�
рупції, нелегальній міграції. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: національна безпека, корупція, тероризм, екстремізм,
міграція, державна служба, адміністративно�правове регулювання.

У ході адміністративної реформи в Російській Федерації досить акту�
альною проблемою є вдосконалення правового регулювання суспільних
відносин у сфері забезпечення національної безпеки. Найважливішими
завданнями, що стоять перед вітчизняними юристами, є вдосконалення
правової основи забезпечення національної безпеки країни, створення
гнучких механізмів виявлення й запобігання зовнішнім і внутрішнім за�
грозам безпеці Російської Федерації, підвищення ефективності діяльності
органів національної безпеки. Ці завдання можуть бути вирішені тільки з
урахуванням узагальнення позитивного досвіду законодавчого забезпе�
чення національної безпеки в зарубіжних країнах, і насамперед у держа�
вах СНД. 

У Росії питанням законодавчого забезпечення національної безпеки
присвячені праці Ю. І. Авдєєва, В. В. Альошина, С. А. Боголюбова,
В. Г. Вишнякова, А. В. Возженікова, І. Н. Глєбова, Р. Ф. Ідрісова, Н. М. Ка�
занцева, І. Б. Кардашової, Т.В. Конюхова, Е. Л. Мініної, А. В. Опальова,
М. П. Патрушева, А. С. Прудникова та ін. [1–8] Проте в даних досліджен�
нях розвиток процесів у галузі правового забезпечення національної без� 110033
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пеки розглядається, як правило, без належного аналізу досвіду держав
СНД, що, на нашу думку, зумовлює його актуалізацію [2; 9].

Сучасний розвиток національних законодавств Росії та інших держав
СНД у галузі забезпечення національної безпеки дає змогу виділити низ�
ку пріоритетних напрямів його розвитку і вдосконалення. По�перше, про�
довжується пошук оптимальної моделі системи і структури органів
національної безпеки в державах СНД. Адже існує така тенденція, як ут�
ворення національних органів безпеки згідно з принципом їх функціональ�
ної спеціалізації у галузі забезпечення національної безпеки (за основни�
ми напрямами (або видами) діяльності — зовнішня розвідка, спеціальний
зв’язок тощо). На думку автора, питання про реорганізацію органів
національної безпеки вимагає дуже ретельного правового опрацювання,
завчасного чіткого визначення всіх елементів правового статусу новоство�
рюваного органу (�ів) національної безпеки: призначення, місця в системі
федеральних органів виконавчої влади, структури, завдань і функцій,
принципів діяльності, повноважень, координації і взаємодії, контролю і
нагляду за діяльністю, відповідальності органу і його посадових осіб, пра�
вового режиму державної служби. Суспільство має бути інформоване і го�
тове до даних перетворень, а не дізнаватися про них як вже про факт, що
відбувся.

По�друге, продовжується вдосконалення правового регулювання тра�
диційних напрямів діяльності органів національної безпеки, зокрема,
контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, захисту державної
таємниці, їх адміністративно�правового забезпечення. У державах СНД
відбувається вдосконалення законодавства про контррозвідувальну і
розвідувальну діяльність, про що свідчать прийняті законодавчі акти: За�
кон Азербайджанської Республіки від 29 червня 2004 року № 711 «Про
розвідувальну і контррозвідувальну діяльність»; Закон України від 22 бе�
резня 2001 року № 2331�111 «Про розвідувальні органи України»; Закон
Республіки Таджикистан від 2 грудня 2002 року № 78 «Про військову
розвідку Збройних сил Республіки Таджикистан» та ін. Про це можна су�
дити також по змінах, які були внесені до федерального закону від 3 квітня
1995 р. № 40�ФЗ «Про федеральну службу безпеки» [12]. Це свідчить про
те, що вище керівництво цих держав надає велике значення зміцненню
традиційних напрямів діяльності національних органів безпеки.

По�третє, вдосконалюється правове регулювання протидії терорис�
тичній діяльності. У Російській Федерації основні принципи протидії теро�
ризму, правові й організаційні основи профілактики тероризму і боротьби
з ним, мінімізації і/або ліквідації наслідків проявів тероризму, а також
правові й організаційні основи використання Збройних Сил Російської Фе�
дерації у боротьбі з тероризмом встановлює федеральний закон від 6 бе�
резня 2006 р. № 35�ФЗ «Про протидію тероризму». Відповідні закони
ухвалені й у державах — учасницях СНД, зокрема: Закон Азербайд�
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жанської Республіки від 18 червня 1999 р. № 687 «Про боротьбу з терориз�
мом»; Закон Республіки Казахстан від 13 липня 1999 р. № 416�1 «Про бо�
ротьбу з тероризмом»; Закон Республіки Таджикистан від 16 листопада
1999 р. № 845 «Про боротьбу з тероризмом»; Закон Республіки Узбекистан
від 15 грудня 2000 р. № 167 «Про боротьбу з тероризмом»; Закон Рес�
публіки Білорусь від 3 січня 2002 р. № 77�З «Про боротьбу з тероризмом»;
Закон України від 20 березня 2003 р. № 638 «Про боротьбу з тероризмом»;
Закон Туркменістану від 15 серпня 2003 р. № 190 «Про боротьбу з теро�
ризмом» та ін. [12].

Порівняльний аналіз визначень тероризму, а також інших положень
національних законодавств може сприяти уточненню поняття «тероризм»
у російському законодавстві. Також, на думку автора, актуальним є пи�
тання про закріплення в єдиному законодавчому акті конкретних повно�
важень органів національної безпеки в галузі боротьби з тероризмом. Роз�
порошеність повноважень органів національної безпеки по багатьох зако�
нодавчих актах неминуче веде до прогалин у законодавстві, колізій право�
вих норм, ускладнює праворозуміння і правозастосування. Як приклад
можна навести статтю 5 Закону Киргизької Республіки від 8 листопада
2006 р. № 178 «Про протидію тероризму», в якій закріплені компетенція і
основні завдання уповноваженого державного органу в галузі забезпечен�
ня безпеки.

По�четверте, здійснюється вдосконалення правового регулювання про�
тидії екстремістській діяльності. Порівняльний аналіз положень феде�
рального закону від 25 липня 2002 р. № 114�ФЗ «Про протидію екст�
ремістській діяльності» і аналогічних законів держав�учасниць СНД дає
змогу виділити напрями вдосконалення законодавчого регулювання в
Росії, а саме: конкретизація понять «екстремізм», «екстремістська
діяльність»; законодавче закріплення основних повноважень суб’єктів, що
здійснюють боротьбу з екстремізмом, оскільки стаття 4 федерального за�
кону «Про протидію екстремістській діяльності», де йдеться про суб’єктів
протидії екстремістській діяльності, є надмірно бланкетною; вдосконален�
ня організаційно�правового механізму взаємодії всіх суб’єктів, що
протидіють екстремістській діяльності; вдосконалення заходів примусу в
процесі протидії екстремістській діяльності тощо.

По�п’яте, здійснюється вдосконалення правового регулювання протидії
корупції. У цьому зв’язку слід зазначити дві обставини. По�перше, в Росії
та деяких інших державах СНД створюється багаторівнева система про�
тидії корупції. По�друге, наявність спеціальних законодавчих та інших
нормативно�правових актів, спрямованих на боротьбу з корупцією, не га�
рантує державу і суспільство від масових проявів даного явища. Тут бага�
то залежить від політичної волі керівництва країни: замовчувати дане
явище, робити разові показові «рейди» або вести з корупцією постійну,
відкриту і непримиренну боротьбу.
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У національних законодавствах держав СНД питанням правового регу�
лювання протидії корупції приділяється велике значення. Про це свідчать
ухвалені спеціалізовані закони: Закон Республіки Білорусь від 20 липня
2006 р. № 165�З «Про боротьбу з корупцією»; Закон Азербайджанської Ре�
спубліки від 13 січня 2004 р. № 580 «Про боротьбу з корупцією»; Закон Рес�
публіки Казахстан від 2 липня 1998 р. № 267�1 «Про боротьбу з ко�
рупцією»; Закон Республіки Молдова від 27 червня 1996 р. № 900 «Про бо�
ротьбу з корупцією і протекціонізмом»; Закон Республіки Таджикистан
від 25 липня 2005 р. № 100 «Про боротьбу з корупцією»; Закон Киргизької
Республіки від 6 березня 2003 р. № 51 «Про боротьбу з корупцією» та ін.
[12]. Положення названих законів також можуть бути використані для
вдосконалення правового регулювання протидії корупції у російських
умовах.

По�шосте, відбувається активне вдосконалення законодавства у галузі
міграції, при цьому міграція дедалі частіше розглядається в аспекті забез�
печення національної безпеки. Це викликано великою кількістю чинників,
і зокрема тим, що незаконна міграція є певною загрозою національній без�
пеці держав. Тому законодавство в галузі міграції тісно пов’язано з
вирішенням питань у галузі національної безпеки.

Законодавство деяких держав СНД у даній галузі відрізняється належ�
ним рівнем опрацьованості. Так, досить ефективна система правового ре�
гулювання міграційних процесів створена у Казахстані: прийняті Закон
РК від 13 грудня 1997 р. № 204 «Про міграцію населення», Постанову Уря�
ду РК від 5 вересня 2000 р. № 1346 «Про Концепцію міграційної політики
Республіки Казахстан», Постанову Уряду РК від 29 жовтня 2001 р. № 1371
затверджена галузева Програма міграційної політики РК на
2001–2010 роки. У цих нормативних актах наголошується на важливій
ролі врегульованості міграційних відносин для забезпечення національної
безпеки, а також встановлюється низка повноважень органів національної
безпеки в даній сфері [11]. 

Вдосконалення законодавства Росії в галузі міграції вимагає пошуку
оптимальної моделі правового регулювання суспільних відносин у даній
галузі. Цьому багато в чому сприятиме позитивний досвід законодавчого
регулювання відносин у галузі міграції в державах СНД.

По�сьоме, продовжується вдосконалення правового регулювання дер�
жавної служби в національних органах безпеки держав СНД [9]. Тут не�
обхідно виділити низку аспектів. По�перше, в національних органах безпе�
ки держав СНД військова служба як вид державної служби передба�
чається як основний вид державної служби. При цьому залежно від особ�
ливостей національної системи законодавства військова служба нази�
вається або видом державної служби (наприклад, у Росії), або особливим
видом державної служби (наприклад, у Вірменії). По�друге, як і в
Російській Федерації, так і в інших державах СНД питання служби в

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 1

110066



національних органах безпеки закріплюються законодавчо, при цьому за�
гальний режим військової служби поширюється і на національні органи
безпеки, а закони про органи безпеки встановлюють окремі особливості
організації і проходження служби кадровим складом, що в цілому є ви�
правданим і довело свою ефективність. Проте проблеми правового харак�
теру можуть виникати через нестикування положень названих законів.
Найбільш проблемними є питання виконання обов’язків військової служ�
би, посадових обов’язків у різних органах, застосування щодо військово�
службовців заходів адміністративного впливу тощо. По�третє, в перспек�
тиві в органах забезпечення національної безпеки ряду держав СНД мож�
лива відмова від військової служби і переведення їх на цивільну держав�
ну службу або введення нового виду державної служби. По�четверте,
законодавство Росії про військовий обов’язок і військову службу, статус
військовослужбовців детальніше розроблений, ніж законодавство інших
держав СНД, особливо в процесуальній частині, що є додатковою га�
рантією дотримання прав військовослужбовців.

Виявлення основних тенденцій і напрямів вдосконалення адміністра�
тивно�правового регулювання діяльності національних органів безпеки
держав�учасниць СНД дає можливість більш чітко представити їх роль і
місце у механізмі сучасної держави, врахувати позитивний зарубіжний
досвід для вдосконалення російського законодавства. 
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Скляр Н. М. Експортний контроль в Україні: правове забезпечення та
порівняльна характеристика з аналогічними системами провідних країн світу

Розглядаються питання правового статусу національної системи експортно�
го контролю. Здійснено порівняння двох типів систем експортного контролю як
ефективних інструментів запобігання розповсюдження зброї масового уражен�
ня і засобів її постачання.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: національна безпека, експортний контроль, міжнародна
передача товарів.

Запобігання незаконному розповсюдженню технологій, науково�
технічної інформації і послуг, які можуть бути використані при створенні
зброї масового ураження, засобів її транспортування, інших видів озб�
роєнь і військової техніки, є важливою складовою системи заходів, які
мають застосовуватися Україною внаслідок прийнятих міжнародних зо�
бов’язань і політики забезпечення національних інтересів і безпеки. Екс�
портний контроль створювався як інструмент запобігання розповсюджен�
ню зброї масового ураження і засобів її постачання. В умовах, коли низка
країн намагається отримати доступ до технологій розробки власної ядер�
ної і ракетної зброї, експортний контроль продовжує залишатися одним з
найважливіших інструментів підтримки міжнародної стабільності та об�
меження розповсюдження цих видів зброї та складовою політики
національної безпеки більшості розвинених країн. 

Питання національного експортного контролю, який здійснюється в
різних країнах, зокрема Україні, досліджувалися такими фахівцями, як В.
Антонов, В. Горбулін, В. Бегма, М. Пядушкіна, Д. Поліканова, В. Кобринсь�
кий, В. Ліпкан, К. Макієнко, А. Шевцова, М. Будник, В. Шумбасова. Вони
єдині у думці про те, що розбудова та реалізації заходів експортного кон�
тролю є дуже важливою з точки зору забезпечення виконання Україною
всіх взятих на себе зобов’язань, так і з точки зору розвитку експортного
потенціалу підприємств оборонної галузі.

Призначення національної системи експортного контролю будь�якої
країни полягає в забезпеченні контролю експорту та імпорту товарів
подвійного застосування, що можуть бути використані при виробництві
зброї масового знищення (ЗМЗ — ядерне, хімічне і біологічне озброєння),
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ракетних засобів їхньої доставки, при виробництві звичайних озброєнь і
техніки, а також товарів військового застосування з категорії звичайних
озброєнь (озброєння, боєприпаси, спеціальна техніка тощо). 

Основою системи експортного контролю будь�якої правової держави є
норми і правила міжнародних режимів та договорів експортного контро�
лю, заснованих найбільш впливовими країнами. Основними міжнародни�
ми угодами та домовленостями у сфері нерозповсюдження (ЗМЗ, ракет�
них засобів доставки, звичайних озброєнь, товарів і технологій подвійного
призначення) є: Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (від
01.07.1968, ратифікований Законом України від 16.11.1994 № 248/94�ВР);
Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення бак�
теріологічної і токсичної зброї та її знищення (1975); Конвенція про забо�
рону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї
(від 13.01.1993, ратифікована Законом України від 16.10.1998 № 187�XIV);
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (від 24.09.1996, ра�
тифікований Законом України від 16.11.2000 № 2107�ІІІ); Принципи
здійснення передачі звичайних озброєнь, узгоджені п’ятьма постійними
членами Ради Безпеки ООН і Форумом ОБСЄ із співробітництва в галузі
безпеки та інші міжнародні угоди [8].

Головною метою експортного контролю нині є нерозповсюдження зброї
масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних оз�
броєнь та протидія тероризму шляхом встановлення належного держав�
ного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового
призначення та пов’язаних з ними товарів подвійного використання. Для
досягнення цієї мети більшістю провідних країн узгоджені керівні прин�
ципи контролю за відповідними об’єктами та діями. Міжнародними ор�
ганізаціями, які формують керівні принципи контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення (звичайні озброєння) та
пов’язаних з ними товарів подвійного використання, а також за нерозпов�
сюдженням товарів, які можуть бути використані для створення зброї ма�
сового знищення (ядерної, хімічної, біологічної) та ракетних засобів до�
ставки такої зброї, є: Вассенаарська домовленість (Wassenaar Arran�
gement — WA), Група ядерних постачальників (Nuclear Suppliers
Group — NSG), Комітет Зангера (Zangger Committee), Режим контролю за
ракетними технологіями (Missile Technology Control Regime) та Авст�
ралійська група (Australia Group — AG). Україна є членом вищезазначе�
них багатосторонніх режимів нерозповсюдження. 

Питання запобігання нелегальним постачанням зброї прямо пов’язане з
ефективністю функціонування системи експортного контролю країни.
Кожна країна самостійно створює свою національну систему експортного
контролю, виходячи з міжнародних норм у цій галузі. Тип організації цієї
системи значною мірою визначається розподілом вищих владних повнова�
жень у країні. Нині існують три типи національних систем експортного
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контролю [7]: президентсько�парламентська (США), урядова (Франція,
Німеччина, Італія та ін.) і президентсько�урядова (Росія, Аргентина, Бра�
зилія, Україна). Кожному типу національної системи експортного контро�
лю притаманні певні переваги і недоліки. Сильні й слабкі сторони урядової
і президентсько�урядової системи експортного контролю дуже близькі [7].
Зокрема, сильними сторонами прийнятої в Україні президентсько�урядо�
вої системи є: 1) пряма виконавча вертикаль на чолі з президентом, яка за�
безпечує дієвість управління процесом експорту критичних товарів; 2)
єдність системи державного управління, яка забезпечує ефективність ро�
боти як при формуванні державної політики стосовно експорту, так і кри�
теріїв постачання; 3) гнучкість двоступінчатої системи, в якій уряд
здійснює практичну реалізацію експортної політики держави. Сильні сто�
рони такої системи породжують і її слабкі сторони — відсутність дійового
контролю з боку законодавчої влади, а виняткові повноваження президен�
та в питаннях експортного контролю стають об’єктом політичної боротьби
за вплив на нього різних політичних угруповань, що негативно позна�
чається на нормативній базі, яка знаходиться в стані перманентної зміни.

Законодавчі основи державної політики в галузі державного експорт�
ного контролю визначає Верховна Рада України. Загальне управління
державною політикою в галузі державного експортного контролю
відповідно до Конституції України здійснює Президент України. Рада
національної безпеки і оборони України координує діяльність та здійснює
контроль за діями органів виконавчої влади в галузі державного експорт�
ного контролю. Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію держав�
ної політики в галузі державного експортного контролю. Функціональну
дієвість державної політики в галузі державного експортного контролю
забезпечують спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань
державного експортного контролю, міністерства, інші уповноважені цент�
ральні органи виконавчої влади, які можуть також залучати до участі в
здійсненні заходів державного експортного контролю інші центральні
органи виконавчої влади, представництва України за кордоном та юри�
дичних осіб, діяльність яких безпосередньо не пов’язана з державним ек�
спортним контролем, за згодою їх керівників.

Методами здійснення державного експортного контролю є: іден�
тифікація товарів, що передбачає встановлення відповідності конкретних
товарів, які є об’єктами міжнародної передачі, найменуванню та опису то�
варів, внесених до списків товарів, що підлягають державному експортно�
му контролю; надання дозволів чи висновків на здійснення міжнародної
передачі товарів або проведення переговорів щодо здійснення такої пере�
дачі; здійснення митного контролю та митного оформлення товарів
відповідно до законодавства; застосування санкцій до суб’єктів зовнішньо�
економічної діяльності, які порушили порядок здійснення такої передачі,
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який встановлено законами України та іншими актами законодавства в га�
лузі експортного контролю. 

Однією з провідних практик експортного контролю небезпідставно вва�
жається практика експортного контролю США. Національна система екс�
портного контролю США належить до президентсько�парламентської си�
стеми. Позитивними сторонами такої системи експортного контролю є:
1) дієвість державного контролю, що забезпечується участю в процесі за�
конодавчої і виконавчої гілок влади; 2) створення ефективної законодавчої
бази, яка адекватно враховує інтереси держави і суспільства; 3) виклю�
чення можливостей реалізації апаратом виконавчої влади вузьковідомчих
інтересів, що не відповідають інтересам держави і суспільства в цілому.

Слабкими сторонами президентсько�парламентської системи експорт�
ного контролю є: 1) можливість блокування певними силами в парламенті
законодавчих актів, що їх не влаштовують; 2) використання питань екс�
портного контролю для політичної боротьби чи для тиску на президента;
3) зниження оперативності прийняття рішень з питань, які належать до
компетенції парламенту і вимагають швидкого реагування. 

Таким чином, основною перевагою президентсько�парламентської сис�
теми організації експортного контролю є те, що цей процес постійно знахо�
диться під наглядом Конгресу. Крім того, завдяки суттєвій участі парла�
ментаріїв у процесі здійснення експортного контролю сам цей процес за�
безпечений необхідною законодавчою базою, що дає змогу встановити
чіткі правила поведінки [7]. Наріжним каменем законодавства США в га�
лузі контролю експорту озброєнь є Закон про контроль над експортом оз�
броєнь (Arms Export Control Act — AECA), який реалізується Державним
департаментом (Department of State) на підставі Міжнародних правил
торгівлі зброєю (International Traffic in Arms Regulations — ITAR). Цей
закон встановлює, що Державний департамент повинен подавати до Кон�
гресу щорічні й щоквартальні звіти про дозволи на експорт. Конгрес має
також одержувати повідомлення про деякі передбачувані дозволи на екс�
порт і звіти про несанкціоновані передачі закуплених товарів. 

Закон про регулювання експорту від 1979 р. (Export Administration Act
of 1979), із змінами і доповненнями, надає право Міністерству торгівлі
(Department of Commerce), на підставі консультацій з іншими відповідни�
ми агентствами, регулювати експорт або реекспорт товарів, програмного
забезпечення і технологій подвійного призначення, які вироблені в США.
Міністерство торгівлі реалізує ці повноваження, керуючись Правилами
експортного контролю (Export Administration Regulations — EAR). Крім
експортного контролю, встановленого відповідно до різних режимів,
Міністерство торгівлі накладає на експорт і реекспорт деякі обмеження,
які обумовлені вимогами зовнішньої політики. Ці обмеження стосуються
насамперед країн, що визначені Державним Секретарем (U.S. Secretary of
State) як такі, що фінансують міжнародний тероризм, а також деяких
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країн, організацій і осіб, на які накладені односторонні санкції США або
санкції ООН. Крім того, Міністерство торгівлі вводить і реалізує правила,
що забороняють здійснювати громадянам США або з території США певні
торгові операції з деякими країнами, організаціями і особами на підставі
Закону про торгівлю з ворожою країною (Trading with the Enemy Act) і
Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження
(International Emergency Economic Powers Act). 

Повноваженнями з ліцензування різних видів експорту наділені низка
інших урядових агентств США: ядерні матеріали — Комісія з ядерного
нагляду (Nuclear Regulatory Commission), Міністерство енергетики
(Departments of Energy) і Міністерство торгівлі; торгові ембарго і санкції /
торговий обіг — Міністерство фінансів (Department Treasury).

Контрольні списки США безпосередньо відповідають контрольним
спискам, які встановлюються різними міжнародними режимами нероз�
повсюдження; крім того, вони доповнюються односторонніми заходами
контролю, які необхідні для виконання вимог національної безпеки і
зовнішньої політики. Три основні списки контрольованих виробів — це
Список торгового контролю (Commerce Control List — CCL), Список озб�
роєння Сполучених Штатів (United States Munitions List — USML) і Спи�
сок Комісії ядерного нагляду (Nuclear Regulatory Commission Controls —
NRCC).

Крім контрольних списків, система експортного контролю США спи�
рається також на вказівки із всеосяжного контролю, завдяки якому забез�
печується можливість виявлення проблемних експортних поставок пред�
метів подвійного призначення (що не підлягають експортному контролю
на інших підставах), обговорення таких поставок з урядом країни�одер�
жувача і навіть ухвалення рішення про заборону поставки. Вимоги із
всеосяжної перевірки, що віднесені до переліку предметів подвійного при�
значення, забороняють безліцензійний експорт будь�якого обладнання,
програмного забезпечення або технології, які могли б бути використані в
проектах, що викликають побоювання з погляду розповсюдження. Прави�
ла управління експортом визначають конкретні зарубіжні організації, які
викликають в уряду США заклопотаність як кінцеві споживачі. 

Кожна заявка на ліцензію в рамках всеосяжного контролю розгля�
дається індивідуально. Якщо уряд США встановить, що експорт пов’яза�
ний з неприйнятним ризиком у разі відхилення від заявленого викорис�
тання або використовується в діяльності, пов’язаній з розповсюдженням
ядерної зброї, або що експорт може внести істотне сприяння розповсюд�
женню хімічної або біологічної зброї, або в проекті створення військових
ракет, що викликають стурбованість, то у видачі ліцензії відмовляється. 

Щоб забезпечити дотримання законодавства в галузі експортного кон�
тролю, уряд США створив ряд механізмів правозастосовчої діяльності.
Працівники митної служби США (U.S. Customs), яка нині є частиною
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Міністерства національної безпеки (Department of Homeland Security),
мають право перевіряти на кордоні будь�який товар, що експортується
або імпортується, на його відповідність ліцензії. Співробітники Міністерст�
ва торгівлі можуть розслідувати порушення, пов’язані з товарами (про�
дукцією) подвійного призначення. Ліцензійні органи періодично здійсню�
ють передліцензійну перевірку і контроль після доставки, на відміну від
нововведень української служби експортного контролю, яка у своєму
недавньому наказі поклала функцію контролю доставки на спецекспорте�
ра, за відсутністю чітко встановленого механізму його проведення та за�
безпечення відповідних повноважень спецекспортерів щодо такого роду
перевірок.

Кримінальні покарання і цивільно�правові санкції за порушення екс�
портного контролю в США можуть бути дуже суворими. За порушення
правил експортного контролю озброєнь закон передбачає максимальне
кримінальне покарання у вигляді штрафу у розмірі 1 млн. доларів за кож�
не порушення, а для фізичних осіб додатково передбачена можливість тю�
ремного ув’язнення строком до 10 років та штрафні санкції у розмірі 500
тис. доларів за кожне порушення Міжнародних правил торгівлі зброєю
(International Traffic in Arms Regulations — ITAR), а також заборону на
експорт товарів або послуг оборонного призначення [9]. 

Отже, світова спільнота дуже ретельно контролює незаконне розпов�
сюдження технологій, науково�технічної інформації і послуг, які можуть
бути використані при створенні зброї масового ураження, засобів її до�
ставки, озброєння і військової техніки.

Для ефективної реалізації системи експортного контролю будь�яка
країна повинна насамперед проявляти загальнонаціональне прагнення до
розв’язання відповідних завдань. Таке прагнення демонструється, по�пер�
ше, ухваленням політичного рішення — дотримуватися міжнародних
норм нерозповсюдження, встановлених різними багатосторонніми режи�
мами, і брати участь у поставках озброєння тільки відповідальним замов�
никам. 

По�друге, в країні повинен бути створений офіційний орган, який кон�
тролює експорт товарів і технологій, що пов’язані з обороною і мають
подвійне призначення. Цей орган повинен дотримуватися шести правових
принципів: всеосяжний контроль; виконання директив; повноваження в
правозастосовчій сфері і покарання; міжвідомча координація; міжнародна
співпраця; захист від розповсюдження державою комерційної інформації,
що має подвійне призначення. 

По�третє, в країні повинні бути реалізовані нормативні процедури з до�
тримання законів і принципів експортного контролю. Ці процедури мають
чітко визначати межі повноважень і встановлювати перелік виробів, які
підлягають контролю. Перелік контрольованих виробів повинен відповіда�
ти міжнародним нормам (багатостороннім режимним перелікам і пов’яза�
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ному з ними всеосяжному контролю). Законодавчі й нормативні докумен�
ти в цій галузі повинні бути досяжними для експортерів і забезпечувати
чіткий внесок політики у сфері ліцензування і правозастосування.
Спеціально призначений орган, який забезпечує нормативний режим, по�
винен перевіряти цілісність і чіткість (зрозумілість) заявок на ліцензію.
Нормативні положення повинні сприяти прозорості й передбачуваності
процесу ухвалення рішень державними органами, а також давати мож�
ливість для винятків у правилах на користь держави. 

По�четверте, в системі повинні бути реалізовані належні правозастосу�
вальні заходи. Необхідні застережні правозастосувальні дії, до складу
яких мають входити встановлені процедури ліцензування (тобто пе�
ревірка пропонованого виробу, кількості, кінцевого користувача і всіх
сторін, задіяних у передбачуваній експортній операції) і механізми забез�
печення відповідності (тобто спільна робота з фірмами для того, щоб на�
вчити їх, як і навіщо стежити і контролювати свою експортну діяльність).
Для реалізації ефективної системи контролю експорту необхідно мати
компетенцію і повноваження для заборони і розслідування випадків неза�
конного експорту. 

Експортний контроль є складовою політики національної безпеки
країни, що має вплив на вирішення політичних, економічних, військових
питань. Особливого значення у зв’язку з цим набуває чітка система
взаємодії органів експортного контролю, центральних та інших органів ви�
конавчої влади під час обміну інформацією та проведення спільних за�
ходів, спрямованих на забезпечення належного контролю за міжнародни�
ми передачами товарів та їх використанням відповідно до міжнародних
зобов’язань і керівних принципів, прийнятих Україною у галузі експорт�
ного контролю та нерозповсюдження.

Основним завданням взаємодії є прагнення того, щоб діяльність у цій
галузі сприяла забезпеченню балансу політичних та економічних інте�
ресів держави. З одного боку, це сприяння українським підприємствам в їх
роботі на ринках озброєнь, яка є важливим джерелом доходів для держа�
ви в цілому. З іншого боку, це попередження та виявлення можливих
порушень українськими підприємствами законодавства в галузі експорт�
ного контролю, які можуть розглядатися світовим співтовариством як не�
дотримання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань. 
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Батарєєва Т. О. Стан розвитку законодавства у сфері регулювання процесів
трудової міграції: національний та міжнародноQправовий аспекти

Аналізується законодавство, що регулює процеси трудової міграції в
Україні. Визначаються пріоритетні напрями законотворчої діяльності щодо
трудової міграції. Викладено авторську концепцію можливості імплементації
міжнародно–правових норм, що регулюють права трудящих–мігрантів, у
національне законодавство України.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: міграція, трудящі�мігранти, трудова міграція.

Метою державного регулювання трудової міграції є наближення до
міжнародних стандартів міграційного законодавства, забезпечення ефек�
тивного управління міграційними процесами, соціального та правового
захисту трудових мігрантів, а також забезпечення додержання їх прав,
свобод та законних інтересів. Для України у зв’язку з підвищеним рівнем
трудової міграції саме міжнародно�правове регулювання є нагальним з
огляду на незахищеність прав працівників�мігрантів. Значна розгалу�
женість підзаконних нормативно�правових актів, що регламентують пра�
ва та обов’язки трудових мігрантів в Україні, та відсутність законів у цій
сфері потребують змістовної систематизації та оновлення шляхом імпле�
ментації міжнародно�правових норм у національне законодавство Украї�
ни. 
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У зв’язку з посиленою європейською інтеграцією і тенденцією
об’єднання економічних просторів питання про вдосконалення правового
регулювання праці трудящих — мігрантів набуває особливої актуаль�
ності. Українське законодавство не регулює міграцію робочої сили, Вер�
ховна Рада України ратифікувала лише незначну кількість міжнародно�
правових актів, що мають істотне значення для трудящих�мігрантів. Не�
врегульованість проблеми нелегальних трудових міграцій, недосконалість
міграційного законодавства негативно позначається на рейтингу нашої
держави в Європі та світі. Одним із шляхів скорочення масштабів і подо�
лання негативних наслідків трудових міграцій є розробка і впровадження
цільових програм для повернення трудових мігрантів, яка б передбачала
можливість легалізації зароблених коштів в Україні.

Ступінь наукової розробки проблематики законодавчого регулювання
трудової міграції досить невисокий. Так, у період 1999–2010 рр. цю про�
блематику в Україні вивчали С. Б. Чехович, Абу Салех Мухамед,
О. В. Поліщук, М. П. Бублій [9–12]. Хоча в юридичній та іншій галузевій
періодиці зустрічається чимало праць спеціалістів у галузі зайнятості на�
селення та юристів�практиків, які відзначають чимало недоліків
національного законодавства щодо регламентації праці трудящих —
мігрантів. Увага вчених акцентується переважно на неоднозначності
міграційних явищ у цілому, що впливає на стабільність українського
суспільства, визначає соціальні, політичні та економічні наслідки. Однак
мало уваги приділяється правовому регулюванню процесів саме трудової
міграції, яка суттєво впливає на розвиток економіки України. 

Трудова міграція є однією з найактуальніших проблем сьогодення. Ос�
новними її чинниками є: несприятлива економічна ситуація в Україні,
брак робочих місць на ринку праці, низька мотивація легальної зайнятості
і, як результат, проблема з адекватно оплачуваною роботою. Всі ці чинни�
ки дають підстави для виїзду українських громадян для працевлаштуван�
ня за кордон.

Україна є стороною небагатьох двосторонніх міжнародних договорів у
сфері працевлаштування. З метою посилення правового та соціального за�
хисту громадян України за кордоном, які працюють у країнах�членах Ра�
ди Європи, відповідно до законодавства приймаючої сторони, в березні
2007 р. прийнято Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції
про правовий статус трудящих�мігрантів» [1]. Це найбільш досконалий
міжнародний акт, норми якого регулюють становище трудящих�мігрантів.
Хоча Верховна Рада України її ратифікувала, проте залишаються не�
вирішеними питання практичної реалізації основних положень Конвенції
щодо: медичного огляду та професійного іспиту трудящих�мігрантів;
обов’язкового укладання трудового контракту, складеного щонайменше
двома мовами; порядку покриття витрат на подорожування у разі
офіційного колективного добору як працівника�мігранта, так і членів його
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сім’ї; стягнення належних сум у зв’язку з утриманням, що випливають із
сімейних відносин, батьківства чи материнства тощо; возз’єднання сім’ї;
викладання рідної мови для трудящих�мігрантів; переказу заощаджень
та доходів на територію країни походження трудящого�мігранта.

Правові аспекти європейських інтеграційних процесів насамперед ха�
рактеризуються реальними можливостями імплементації міжнародних
норм у національне законодавство України. Дослідивши чинні норми
національного законодавства, можна зауважити, що існують прогалини та
колізії у регулюванні міграції робочої сили. Розглянемо, які ж принципові
підходи до контролю за міграцією робочої сили зумовили внесення змін до
чинних законів та які положення потрібно запозичити з міжнародних
актів у першу чергу.

Правове становище трудящих�мігрантів визначається Законом Ук�
раїни «Про зайнятість населення», згідно з яким право на трудову
діяльність іммігранти одержують лише за наявності в них дозволу на пра�
цевлаштування, виданого Державною службою зайнятості України [3,
ст. 170]. Також було затверджено новий Порядок видачі, продовження
строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб
без громадянства [7]. Не можна назвати позитивною і норму ст. 3 Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», в яко�
му виокремлюють у правах тих, хто постійно та тимчасово проживають в
Україні [4, ст. 161]. Наприклад, медичне обслуговування трудящих�
іммігрантів здійснюється на підставі «Порядку надання медичної допомо�
ги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території Ук�
раїни» [6]. Медичні послуги надаються їм за плату, якщо не передбачено
інше. У разі відмови відшкодувати медичному закладу витрати, пов’язані
з наданням медичної допомоги, питання вирішується за участю
відповідних іноземних представництв в Україні. Потребує вдосконалення
і питання відповідальності трудящих�мігрантів. За загальним правилом на
них поширюється національний правовий режим відповідальності. Однак,
наприклад, сума відшкодування може бути значною і відшкодовувати�
меться частинами, а дозвіл на працевлаштування може закінчитися до мо�
менту виплати всієї суми. Таким чином, трудовий мігрант відбуває до
країни походження, адже підстав для його затримання не виникає, а отри�
мати відшкодування з�за кордону досить проблематично. 

На виконання п. 5.5. «Трудові мігранти — поглиблення їхньої інтеграції
та управління міграційними процесами» Плану дій Ради Європи для Ук�
раїни на 2008–2011 рр., прийнятого 25.06.2008 р., який передбачає розроб�
ку й впровадження політики щодо міграції та інтеграції мігрантів на основі
принципів поваги прав людини, демократії та верховенства права, що в
такий спосіб забезпечує гарантії впорядкованої міграції, соціальної
єдності та поваги до людини, державою зроблені суттєві кроки щодо роз�
витку законодавства в сфері трудової міграції. У січні 2009 р. у затвердже�
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них Верховною Радою України Рекомендаціях парламентських слухань
«Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян»
було визначено пріоритетні напрями розвитку законодавства та держав�
ної компетенції в частині реалізації трудових прав громадян. Було вста�
новлено, що, незважаючи на певну роботу, ситуація щодо дотримання
конституційних гарантій трудових прав громадян, особливо в частині за�
безпечення гідної праці, залишається однією з найактуальніших проблем
в Україні. 

В умовах світової фінансової кризи ситуація щодо дотримання консти�
туційних гарантій трудових прав громадян, особливо в частині забезпе�
чення гідної праці, може різко погіршитися, що спричинить масову трудо�
ву міграцію та руйнування трудового потенціалу, втрату конкурентоспро�
можності національної економіки, призведе до бідності значної частини
населення України. Учасники парламентських слухань наголосили на
необхідності виправлення стану справ з дотриманням конституційних га�
рантій трудових прав громадян і повністю підтримали Меморандум про
взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України
та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на
2008–2011 р., який також підписали представники профспілок і робото�
давців. Згідно із зазначеним Меморандумом в Україні мала бути підготов�
лена Програма гідної праці на 2008–2011 рр. з метою сприяння гідній праці
і як фактора продуктивності, і як ключового елемента розвитку соціальної
і трудової сфер в Україні.

У липні 2009 р. була прийнята Концепція Загальнодержавної цільової
соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України
на період до 2017 р. Метою Програми є забезпечення підтримання, віднов�
лення і розвитку трудового потенціалу, відтворення кваліфікованої робо�
чої сили та підвищення її конкурентоспроможності відповідно до сучасних
потреб економічного і соціального розвитку.

Не залишився осторонь цієї проблематики і Держкомпідприємництва, в
наказі якого за №36 від 20. 02. 2009 р. «Про підсумки діяльності Держ�
компідприємництва у 2008 році та пріоритетні напрями роботи у 2009
році» колегія зауважила на швидше прийняття Трудового кодексу, при
опрацюванні якого необхідно чітко вирішити питання внутрішньої трудо�
вої міграції, зокрема через підвищення компетенції та кваліфікації персо�
налу. 

Рішенням РНБО України, введеним в дію Указом Президента від
29.12.2009 р. № 1124/2009 «Про стан соціально�демографічної ситуації,
охорони здоров’я і ринку праці в Україні», було поставлено завдання за�
безпечити опрацювання та внесення на розгляд Президентові України
пропозицій щодо ратифікації Конвенції про правовий статус трудящих —
мігрантів та членів їхніх сімей держав — учасниць Співдружності Неза�
лежних Держав.
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Отже, ратифікація та прийняття відповідних нормативних актів роз�
ширить можливості щодо формування принципово нового ставлення євро�
пейських країн до України як правової держави.

Створення належних критеріїв у сфері праці для працівників�мігрантів
можливе лише за умови сталого регулювання відносин у сфері праці ук�
раїнців. Необхідно ратифікувати міжнародні норми та вдосконалити ме�
ханізми їх практичного застосування, які могли б позитивно вплинути на
статус працівників�мігрантів, а саме: 1) Конвенцію Міжнародної ор�
ганізації праці «Про трудящих�мігрантів» від 1 липня 1949 р. № 97. Ме�
тою прийняття цієї Конвенції є закріплення умов, що забезпечували б за�
конну міграцію трудящих і надання національного режиму іноземцям; 2)
Рекомендації щодо працівників�мігрантів, ухвалені Генеральною конфе�
ренцією МОП 04.06.1975 р., що розроблена для реалізації послідовної
політики в галузі міжнародної міграції трудящих у пошуках роботи .

Необхідно вдосконалити та розробити норми національного законодав�
ства на виконання Європейської соціальної хартії, ратифікованої у 2007 р.,
оскільки не реалізовано на практиці принципи свободи праці, що дає пра�
во вільного переміщення на території країн�членів Європейського Союзу. 
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Гончарова А. В. ІсторикоQправовий аспект становлення спадкової
трансмісії: рецепція у правові системи західноєвропейських країн

Аналізується законодавство європейських країн щодо порядку спадкування
за спадковою трансмісією. Досліджуються аспекти становлення та процесу ре�
цепції цього інституту в сучасному міжнародному спадковому праві.

Ключові слова: рецепція, спадкова трансмісія, спадкування, спадкодавець,
спадкоємець, колізійні норми.

На сучасному етапі розвитку міжнародних спадкових правовідносин
значне місце посідає дослідження казусних питань спадкового процесу,
що є не лише цікавим та актуальним, а й вкрай складним та відповідаль�
ним заняттям. Враховуючи рівень взаємодії між національним та міжна�
родним правом, питання щодо історичних аспектів становлення поняття
спадкової трансмісії, шляхи рецепції в світове право є актуальним для на�
укового аналізу. Адже питання щодо долі приватної власності особи, яка
померла, є вкрай важливим для гармонійного існування суспільства. Як
зазначав російський правознавець І. А. Покровський, питання щодо долі
майна є важливим як для особи, так і для суспільства, тому що поєднують�
ся різноманітні інтереси, різноманітні течії, вони спонукають до еволюції
спадкового права [1, с. 296].

Розмаїття теоретичних напрацювань, різні підходи до застосування в
міжнародній нотаріальній практиці — все це свідчить як про важливість
теми, так і про необхідність напрацювання єдиної теоретичної бази у цій
сфері, особливо з урахуванням компаративістської перспективи.

Необхідно зазначити, що тлумачення поняття спадкової трансмісії та
особливостей її застосування при вирішенні спірних питань спадкування
врегульовано на законодавчому рівні в країнах Європи. Аналіз праць
вітчизняних, зарубіжних науковців, свідчить, що питання спадкової
трансмісії, особливостей її застосування досліджується недостатньо, адже
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в нотаріальній практиці виникає низка питань щодо застосування спадко�
вої трансмісії у колізійних випадках. 

Нині важко визначити, в якій системі права норми про спадкування
з’явилися вперше. Напевно, вирішення цього питання позбавлене прак�
тичного змісту, дати логічну відповідь досить складно. Можна припустити,
що вказана сфера суспільних відносин тривалий час знаходилася під дією
звичайного права. Першу згадку щодо спадкування за спадковою
трансмісією ми знаходимо у римському приватному праві, яке вперше
сформулювало поняття та принципи застосування зазначеного інституту
права та послідовно впровадило в практику спадкових правовідносин.
Право прийняття спадщини було суворо особистим правом, яке не перехо�
дило до спадкоємців особи, закликаної до спадкування. Досліджуючи це
питання, Р. Калюжний дійшов висновку, що в Римській імперії існували
випадки, коли спадкоємці мали право прийняти спадщину, що відкрилася,
такий перехід в спадщину права закликання до спадкування і є спадковою
трансмісією [2, с. 100]. Як зазначає В. Хвостов, більшою мірою трансмісія
відбувалася на користь спадкоємців тієї особи, яка не скористалася сама
своєю здатністю спадкувати, іноді transmissio відбувалися на користь до�
мовладики [3, с. 453].

Першим прецедентом transmissio hereditatis став transmissio ex capite
infantiae випадок, коли спадок відкривався до досягнення дитиною одного
року (в подальшому семи років), батько мав право отримати спадщину за
дитину. Якщо infans помирав раніше, ніж батько встиг прийняти спадщи�
ну, батько міг оформити спадок на себе.

При Феодосії II було встановлено правило, якщо в заповіті спадкоємця�
ми призначені низхідні родичі спадкодавця і ці спадкоємці помирають до
відкриття заповіту, то їх власні низхідні спадкоємці можуть за них отри�
мати спадщину. І нарешті, за часів Юстініана загальне правило про особи�
стий характер права на отримання спадщини було нівельовано, якщо
спадкоємець помирав, не скориставшись можливістю здійснити aditio
hereditatis, і з часу сповіщення спадкоємця про відкриття йому спадщини
не пройшло року, то його спадкоємці могли придбати спадщину, яка йому
відкрилася. Якщо спадкоємець до самої смерті не знав про відкриття йому
спадщини, то рік вважався з дня його смерті.

Крім загальної transmissio Justinianea, були встановлені transmissio ex
capite in integrum restitutionis і transmissio ex jure patvio. У першому ви�
падку (transmissio ex capite in integrum restitutionis), якщо спадкоємець не
міг придбати спадщину за такою причиною, яка б давала йому підставу
просити про in integrum restitutio у випадку втрати здатності до придбан�
ня спадщини (наприклад, внаслідок відсутності rei publicae causa), а потім
помер, не придбавши з цієї причини спадщини, то його спадкоємці могли
замість нього просити про in integrum restututio і прийняти спадщину на
себе. Як зазначає Є. А. Кузнєцова, другий випадок виникав при transmis�

ППооррііввнняяллььннее  ццииввііллььннее  іі  ттррууддооввее  ппррааввоо

112211

Українсько
грецький міжнародний науковий ю
ридичний журнал «П

орівняльно
правові дослідження», 2009, №
 1



ППооррііввнняяллььннее  ццииввііллььннее  іі  ттррууддооввее  ппррааввоо

sio ex jure patvio, якщо підвладній особі відкривався спадок і він всупереч
волі батька відмовлявся його придбати, то його домовладика міг придбати
спадок для себе [4, с. 6]. 

З розвитком світового права поняття та принципи застосування спад�
кової трансмісії зазнали деяких змін при рецепції в правові системи окре�
мих країн. Відбулась адаптація до національного законодавства.

Розвиток суспільства зумовив виникнення великої кількості теорій та
концепцій щодо спадкової трансмісії та спадкового права в цілому. Так, Г.
Гроцій вважав, що спадкування має відповідати законам природи — при�
родному праву. На відміну від нього Ш. Монтеск’є стверджував, що при�
родне право не стосується спадкових законів, що норми спадкового права
встановлюються суспільством відповідно до політичних та цивільних за�
конів держав. Г. В. Ф. Гегель підкреслював, що в основу спадкового права
мають бути покладені моральні основи, які випливають з інтересів родини.
Г. В. Лейбніц доводив, що людина має заповідати своє майно через те, що
має думку [5, с. 5]. Нині питання міжнародного спадкового права досліджу�
ють такі вчені, як В. Борисова, Ю. Власов, Г. Дмитрієва, Ю. Заіка, О. Кар�
маза, Є. Рябоконь, С. Фурса, Є. Фурса та інші науковці. 

Зазначимо, що в деяких європейських країнах правові норми, що регу�
люють спадкові відносини, зосереджені у законах. У Німеччині спадкуван�
ню відведено книгу V Цивільного кодексу, в Угорщині такі норми теж
містяться у Цивільному кодексі, в Іспанії розміщені у титулі III книги III
Цивільного кодексу, але насамперед регулюються Законом «Про спадку�
вання», у Франції — у книзі III Цивільного кодексу, в Чехії, Польщі, Ру�
мунії, Білорусі — також у цивільних кодексах. Проте в Болгарії, Сербії,
Чорногорії норми містяться у спеціальних законах про спадкування [6, с.
87]. 

Першим етапом є визначення кола осіб, які закликаються до спадку�
вання за спадковою трансмісією. Як вказують Ю. Заіка та В. Співак, тільки
той спадкоємець, який прийняв спадщину, є правонаступником прав та
обов’язків, що можуть переходити у спадщину [7, с. 78]. Ми не погод�
жуємося з даним твердженням щодо спадкової трансмісії, бо в країнах
Європи, якщо спадкоємець за заповітом або ж за законом помер після
відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної
йому частки переходить до спадкоємців.

Спадкодавці не є суб’єктами цих відносин, тому в момент смерті право�
здатність та дієздатність втрачається. Є. Суханов заперечує таке поло�
ження та відносить спадкодавця до суб’єктів спадкових правовідносин [8,
с. 222]. 

Підставами спадкування у більшості держав Європи є заповіт та закон.
Заповіт має переважне значення, тоді як закон застосовується у разі
відсутності чинного заповіту. В Швейцарії, Німеччині, Франції, Латвії
підставою для спадкування є ще й договір про спадкування. Спадкування
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за спадковою трансмісією має місце під час спадкування за заповітом, за
законом та за договором спадкування. 

Шляхом рецепції римське спадкове право увійшло спочатку до систе�
ми права і практики середньовічних держав, а потім буржуазних.
Найбільшого обсягу рецепція досягла в Німеччині. До кінця XIX ст. у
Німеччині римське право було невичерпним джерелом та класичним зраз�
ком для створен-ня норм німецького спадкового права. Зокрема, вплив
римського права позначився на структурі німецького цивільного Уложен�
ня 1900 р. Його фундамент ста-новило те німецьке право, в якому асимілю�
валися досягнення римської правової форми. На сучасному етапі в Німеч�
чині спадкуванню відведено книгу V Цивільного кодексу. 

У Німецькому цивільному законодавстві категорії спадкоємців та чер�
говість їх закликання до спадкування встановлюються за парантелами.
Парантела — це група кровних родичів, які беруть початок від спільного
предка. У німецькому законодавстві обмеження кількості парантел немає,
тому закликатися можуть будь�які родичі, які навіть не знають про своє
споріднення, згідно встановленої черговості [9]. Спадкова трансмісія засто�
совується у разі спадкування за заповітом. Правонаступникам померлого
спадкоємця надається строк для реалізації своїх прав, шляхом подання
відповідної заяви. Німецькі науковці, розкриваючи поняття «свобода за�
повіту» вказують на те, що свобода заповіту дає право спадкодавцю без
зазначення причин відійти від законного порядку спадкування, — це
стрижень спадкового права [10, с. 60].

На відміну від Німеччини у Швейцарії тільки три парантели, які закли�
каються до спадкування: перша — нащадки спадкодавця, друга — батьки
спадкодавця, третя — дід, баба та їхні нащадки. Заповіт укладається за
участю одного нотаріуса та двох свідків [11]. 

Найбільш повно спадкування за спадковою трансмісією врегульоване у
Цивільному кодексі Франції. Перехід права на прийняття спадщини — це
законодавчо визначений випадок переходу права від спадкоємця, що був
закликаний до спадкування, але помер після відкриття спадщини, не
встигнувши її прийняти, до його спадкоємців. У Франції заповіт укла�
дається у присутності одного чи двох нотаріусів. Поділ спадкоємців за за�
коном відбувається за розрядами [12]. 

О. Кібенко, дослідивши коло спадкоємців за законом, вказує, що істо�
рично у світі склалося дві системи спадкування за законом: романська си�
стема — поділ спадкоємців за низхідною, висхідною та боковою лінією на
класи, черги, розряди, а також система парантел — група кровних ро�
дичів, які походять від єдиного предка. Та сама особа може в одних країнах
займати привілейоване становище і в першу чергу успадковувати майно
(Великобританія), а в інших — бути в одній із останніх черг   (Франція) [13,
с. 93].
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Правовий зміст інституту спадкової трансмісії полягає у регламенту�
ванні на законодавчому рівні держав окремого випадку і відмежування
його від інших досить подібних ситуацій, а саме:

· якщо спадкоємець помирає до відкриття спадщини або в один день
із спадкоємцем;

· якщо спадкоємець помирає після смерті спадкодавця, але встигає
прийняти спадщину або відмовляється від неї;

· якщо спадкоємець помирає після відкриття спадщини, не встиг�
нувши її прийняти, і у нього є свої спадкоємці;

· коли спадкодавець на випадок смерті спадкоємця або неприйняття
ним спадщини призначає іншого спадкоємця, але трансміттент помирає
після відкриття спадщини і у нього є спадкоємці (трансмісари).

Дослідивши внутрішні норми права щодо спадкування європейських
держав, можна констатувати, що спадкові відносини врегульовуються
правом по�різному. Так, дещо відрізняються підстави, принципи спадку�
вання за спадковою трансмісією. Ці суперечності у матеріальному праві
держав є причиною виникнення та розвитку колізій у міжнародному при�
ватному праві. Ліквідувати ці суперечності та неузгодженості можна за
допомогою гармонізації права, який передбачає використання не тільки
міжнародних договорів, а й інших інструментів нормативної регламентації
з метою досягнення певного рівня одноманітності норм. Але яким би не бу�
ло реальне зближення спадкового права держав, якими б однаковими не
були норми спадкування, колізійні питання спадкування за спадковою
трансмісією у міжнародному приватному праві залишаються.
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професор кафедри цивільного права і процесу 
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Національного авіаційного університету

ФФууннккццііооннааллььннаа  ссппрряяммооввааннііссттьь  ффооррмм  ззааппооввііттуу::  
ппррииззннааччеенннняя,,  ееллееммееннттии,,  ппееррссппееккттииввии  ррооззввииттккуу
((ппооррііввнняяллььнниийй  ааннаалліізз))

Козловська Л. В. Функціональна спрямованість форм заповіту: призначенQ
ня, елементи, перспективи розвитку (порівняльний аналіз)

Здійснено порівняльний аналіз форм заповіту за цивільним законодавством
України та зарубіжних країн. Визначається призначення, елементи та перспек�
тиви розвитку встановлених законодавством імперативних вимог щодо форми
заповіту. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: спадкування, заповіт, форма заповіту.

Функціональна спрямованість встановлення законодавством імпера�
тивних вимог щодо форми заповіту полягає у забезпеченні максимальної
очевидності справжньої волі заповідача. Саме правова природа заповіту
як одностороннього розпорядчого правочину, який встановлює порядок
правонаступництва в правах і обов’язках особи на випадок її смерті, зу�
мовлює його необхідну ознаку — публічну достовірність. Це висуває
підвищені імперативні вимоги щодо форми правочину заповіту та поряд�
ку його вчинення і офіційного зберігання.

Відповідно до ст. 1247 ЦК України «Загальні вимоги до форми заповіту»
заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця та часу його
складення, має бути особисто підписаний заповідачем, посвідчений но�
таріусом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у
ст. 1251–1252 цього кодексу. З певними застереженнями, з урахуванням
того чи іншого виду заповіту, подібні вимоги щодо його форми містяться
також у Цивільному уложенні Німеччини (далі — ЦУ Німеччини),
Цивільному кодексі Франції (далі — ЦК Франції), цивільних законодавст�
вах інших європейських країн [ 5, с. 1096–1147]. 

Елементами конструкції форми заповіту є письмова форма і особистий
підпис заповідача, зазначення часу та місця вчинення заповіту, посвідчен�
ня заповіту уповноваженою посадовою, службовою особою. Відповідно до
статті 5 Конвенції про колізії законів, які стосуються форми заповіту «для
цілей цієї Конвенції будь�яка норма права, яка обмежує форми заповітів з
огляду на вік, громадянство чи інші особисті якості заповідача, вважається
такою, що стосується питань форми. Це саме правило застосовується до
вимог, що висуваються до якостей, які повинні мати свідки та які необхідні
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для дійсності заповітів» [1]. Тобто умовно елементами форми заповіту
можна вважати, наприклад, вік настання заповідальної правосуб’єктності,
який у багатьох країнах нижчий порівняно із законодавством України.
Так, відповідно до § 2229 ЦУ Німеччини неповнолітній може вчинити за�
повіт із досягненням шістнадцяти років [3, с. 548], що нижче віку по�
вноліття особи — 18 років (§ 2 ЦУ Німеччини). Якщо громадянин України,
який досяг 16�річного віку і має постійне місце проживання в Німеччині,
вчинить заповіт відповідно до вимог щодо форми, встановлених
§ 2229–2252 ЦУ Німеччини, такий заповіт матиме юридичну силу в Украї�
ні, відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції
про колізії законів, які стосуються форми заповітів» від 17 грудня 2009 р.
[2].

Визначення обов’язкових елементів форми заповіту може бути кла�
сифіковане за певними підставами. Форму заповіту можна охарактеризу�
вати за критерієм участі уповноважених посадових, службових осіб у
процедурі вчинення, посвідчення та зберігання заповіту. За цією ознакою
заповіти поділяються на приватні та публічні. В якості публічних, слід
розглядати заповіти, в процедурі вчинення яких беруть участь уповнова�
жені посадові, службові особи органів державної влади чи посадові та
службові особи, на яких законом покладені функції посвідчення заповітів.
Зазвичай публічна достовірність досягається шляхом нотаріального
посвідчення заповіту. Так, чинний ЦК України передбачає виключно
публічний заповіт відповідно до вимог ст. 1247–1252 ЦК. Прямо на визна�
чення заповіту як публічного правочину вказує § 2232 ЦУ Німеччини
«Публічний заповіт»: «При вчиненні заповіту у формі нотаріального запи�
су спадкодавець усно повідомляє нотаріусу свою останню волю або пере�
дає йому текст із заявою, що в тексті міститься його остання воля. Спадко�
давець може передати текст у відкритому чи запечатаному вигляді; текст
не має бути написаний ним власноручно» [3, с. 548]. Власноручний заповіт
розглядається як окремий вид письмової форми цього правочину.

Слід звернути увагу на різне вживання термінів щодо правової ситу�
ації, коли у посвідченні заповіту бере участь посадова чи службова особа.
Так, у цивільному законодавстві України вживається термін «посвідчення
заповіту нотаріусом», «посвідчення заповіту іншою посадовою службовою
особою» (ст. 1248, ст. 1252 ЦК), термін «посвідчення» використовується і в
ст. 971–972 ЦК Франції. У § 2232 ЦУ Німеччини вказується на вчинення
заповіту у формі нотаріального запису. Хоча й у вказаних нормативних
актах вживається термін «посвідчення заповітів», аналіз порядку такого
посвідчення дає підстави зробити висновок про «власне нотаріальну», а не
так звану явочну форму заповіту, за законодавством як України, так і вка�
заних зарубіжних країн. Слід зазначити, що використання терміна «но�
таріальне посвідчення заповіту» може мати загальний характер, тобто
йдеться про передбачене законодавством покладення функцій посвідчен�
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ня заповіту на суд (ЦК Угорщини) [5, с. 1098], посадових, службових осіб
органів місцевого самоврядування (ст. 1251 ЦК України). 

Прирівнювані до нотаріально посвідчених заповіти є також публічним
актом, відмінність яких лише в тому, що посвідчення заповіту здійснює не
нотаріус, а інша посадова чи службова особа, на яку законом покладені
відповідні функції. Таким чином, публічні заповіти поділяються на но�
таріально посвідчені та прирівнювані до нотаріально посвідчених. 

Характерною рисою законодавчої техніки в галузі регулювання спад�
кових відносин у континентальній системі права є класифікація форм за�
повіту безпосередньо в тексті норм цивільних кодексів. Так, у ст. 969
Цивільного кодексу Франції вказується, що заповіт може бути власноруч�
ним, посвідченим або таємним [4, с. 346]. § 2232 ЦУ Німеччини «Звичайні
заповіти» встановлює: «Звичайний заповіт може бути вчинений у формі:
1) нотаріального запису; 2) заяви, вчиненої заповідачем відповідно до
§ 2247». Така заява згідно із § 2247 ЦУ Німеччини є власноручним за�
повітом, який можна розглядати на противагу публічному в якості приват�
ного [3, с. 548–549]. 

Заповіт у формі публічного акту, як односторонній правочин, має озна�
ку таємності. В зв’язку з цим щодо особливої форми заповіту, яка перед�
бачає нотаріальне посвідчення заповіту без ознайомлення з його змістом
(ст. 1249 ЦК України, ст. 976 ЦК Франції) більш доцільно вживати термін
«секретний заповіт» «закритий заповіт». Саме в значенні секретного за�
повіту вживається поняття «таємний заповіт» в ЦУ Німеччини, ЦК
Франції. Участь нотаріуса у посвідченні секретного заповіту свідчить про
його публічний характер.

За формою вираження волі заповідача приватні заповіти поділяються
на письмові та усні. Приватні письмові заповіти характеризуються вира�
женням волі заповідача, якій надається проста письмова форма. Такий
заповіт може мати назву власноручного заповіту (§ 2247 ЦУ Німеччини,
ст. 969 ЦК Франції) або олографічного. Відповідно до ст. 970 ЦК Франції за
умов дотримання цієї форми не допускається написання заповіту за допо�
могою загальноприйнятих технічних засобів — комп’ютера, друкарської
машинки тощо. 

Власноручні заповіти, які не мають форми офіційного документа, пе�
редбачаються також цивільним законодавством Італії, Угорщини, Польщі,
Хорватії, Чехії, Швейцарії [5, с.1096–1147]. У ЦК України, на відміну від
законодавств багатьох зарубіжних країн, не використовується така
письмова форма заповіту, як власноручний заповіт, вона може бути засто�
сована лише відповідно до Закону України «Про приєднання України до
Конвенції про колізії законів, які стосуються форми заповітів» від 17 груд�
ня 2009 р., так само, як інші, нетрадиційні для нашого права форми за�
повітів. 
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В якості приватних можуть виступати також усні заповіти. Така фор�
ма заповітів відрізняється значною специфікою щодо умов їх вчинення.
«Приватність» не є кваліфікуючою в їхній правовій характеристиці: ці за�
повіти насамперед розглядаються як такі, що вчинені в умовах надзвичай�
них (виняткових) обставин [5, с.1100, 1106]. 

Слід підкреслити, що усна форма заповіту розглядається як виняткова
та завжди поєднується з винятковими (надзвичайними) обставинами, в
яких вчиняється такий заповіт. Усна форма заповітів, вчинених у винят�
кових (виключних) обставинах, передбачена в національних цивільних за�
конодавствах Німеччини, Угорщини, Швейцарії. Усний заповіт полягає у
вчиненні правочину заповіту перед свідками. Наприклад, відповідно до
§ 2250 ЦУ Німеччини особа, якій безпосередньо загрожує смертельна не�
безпека, коли очевидно, що вчинити заповіт відповідно до § 2249 вже не�
можливо, може вчинити заповіт у формі усної заяви в присутності трьох
свідків. Відповідно до абзацу 3 § 2250 ЦУ Німеччини про вчинення заповіту
в такій формі належить скласти запис [3, с.550–551], який не вважається
письмовою формою заповіту, позаяк може бути вчинений не особисто за�
повідачем, а іншими особами (свідками), але має значення доказів вчинен�
ня правочину та встановлення його змісту. 

Ускладнені вимоги щодо форми заповіту, вчиненого у виняткових об�
ставинах, передбачені ЦК Франції, який не допускає усної форми заповіту
навіть в умовах ізоляції чи загрози життю спадкодавця. Так, відповідно до
Розділу ІІ Глави V ЦК Франції «Про спеціальні правила форми деяких за�
повітів» передбачено посвідчення письмового заповіту певними посадови�
ми особами, окрім нотаріусів. Наприклад, ч.1 ст. 985 ЦК Франції передба�
чено: «Заповіти, складені в місцевості, з якою припинений будь–який
зв’язок внаслідок чуми чи іншого заразного захворювання, можуть бути
оформлені членом суду малої інстанції або однією із посадових осіб кому�
ни в присутності двох свідків» [4, с. 350].

Отже, залежно від наявності виняткових (надзвичайних) умов вчинен�
ня можна виділити спеціальну та звичайну форму заповітів. Із положень
актів цивільного законодавства зарубіжних країн можна встановити, що з
винятковими (надзвичайними) обставинами поєднується об’єктивне обме�
ження можливості звернутися за нотаріальним посвідченням заповіту та
(або) неможливість передачі власноручного заповіту на особливе офіційне
зберігання (§ 2247 ЦУ Німеччини). Наслідком визнання законодавством
наявності виняткових (надзвичайних) обставин є допущення вчинення за�
повіту в спеціальній формі, яка може бути спрощеною чи ускладненою
порівняно із звичайною формою.

ЦК України не встановлює спеціальних форм заповітів залежно від об�
ставин їх вчинення, які мають винятковий (надзвичайний) характер. За�
повіти, прирівнювані до нотаріально посвідчених (ст. 1252 ЦК України), не
можуть бути охарактеризовані як спеціальна форма заповітів, саме у
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зв’язку із відсутністю в нормах ЦК України такої кваліфікуючої ознаки,
як наявність виняткових обставин, які можуть перешкоджати вчиненню
заповіту у формі публічного правочину. Як ми вже зазначали, застосуван�
ня спеціальної форми заповіту можливе лише у спадкових правовідноси�
нах з іноземним елементом, відповідно до Закону України «Про приєднан�
ня України до Конвенції про колізії законів, які стосуються форми
заповітів» від 17 грудня 2009 р. [2]. 

Суттєвими особливостями щодо форм заповітів відрізняється спадкове
право США. Встановлюється дві форми заповіту — власноручний та за�
повіт, вчинений у простій письмовій формі і підписаний двома чи трьома
свідками. Жодних інших вимог щодо форми правочину заповіту не вису�
вається [5, с. 1121–1127]. Схожі вимоги встановлюються Законом про за�
повіти 1837 р., який діє у Великобританії [5, с. 1096–1097]. Така лібе�
ральність щодо формальних вимог пояснюється тим, що, як вказував у
своїй класичній праці «Спадкове право» Ентоні Меллоуз, в Англії право
заповітів і спадкування без заповіту історично розглядалося як частина
об’єктивного права власності, а право розподілу спадщини — своєрідне
спадково–процесуальне право, — як частина права Справедливості [6, с.
68]. Тобто заповіт, як і договір про вчинення заповіту, мислиться як зви�
чайний розпорядчий правочин щодо права власності. Таким чином, харак�
терне для європейського континентального права сприйняття спадкового
права як особливої підгалузі, визначальним для формування якої є прий�
нятий ще в римському праві принцип поділу права на те, що стосується
відносин між живими, і права на «випадок смерті», в англо�американсько�
му праві відсутнє. 

Спадкове право України, яке належить до європейської, континенталь�
ної правової системи, має певні особливості, які підкреслюють його істо�
ричну самобутність. Зокрема, відсутність у спадковому праві України за�
стосування згаданого прийому класифікації форм заповіту нормами ЦК
пояснюється традиційним сприйняттям письмового заповіту виключно у
формі публічного акту. Ця парадигма правового мислення, очевидно, має
поступово змінюватися, цьому повинно сприяти прийняття Закону
України «Про приєднання України до Конвенції про колізії законів, які
стосуються форми заповітів» від 17 грудня 2009 р., відповідно до змістом
якого допускається вчинення громадянами України заповіту в усній формі
за виняткових (виключних) обставин [1]. 

Таким чином, розвиток права заповітів, стосовно форми вираження ос�
танньої волі заповідачем, відбувається в двох напрямах: забезпечення
максимальної достовірності, доказуваності останньої волі особи та забез�
печення можливості висловити цю волю в будь�яких умовах, в тому числі
ізоляції місцеперебування заповідача від місця знаходження уповноваже�
них посадових, службових осіб та в умовах, які загрожують життю спад�
кодавця. Перше втілюється за допомогою надання заповітам форми
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публічного правочину, друге — шляхом допущення існування приватних
заповітів та заповітів, вчинених в умовах виняткових (надзвичайних) об�
ставин. Вказані напрями розвитку правового регулювання форм заповіту
взаємозалежні, що досягається також шляхом міжнародної уніфікації
норм спадкового права. 

1. Конвенція про колізії законів, які стосуються форми заповітів від 05.10.1961 р. [Електрон$
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ААннттииккооррууппццііййннаа  ееккссппееррттииззаа  ппррооееккттіівв  
ннооррммааттииввнноо

ппррааввооввиихх  ааккттіівв

Скулиш Є. Д. Антикорупційна експертиза проектів нормативноQправових
актів

Розглянуто сутність та порядок проведення антикорупційної експертизи
проектів нормативно�правових актів, а також порядок скасування нормативно�
правових актів або визнання їх незаконними. Визначено необхідність внесення
до законодавства України в якості підстави для скасування нормативно�право�
вих актів вчинення корупційного правопорушення.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: антикорупційна експертиза, скасування нормативно�право�
вого акту, корупційне правопорушення.

Антикорупційна експертиза законодавства є одним з найважливіших
превентивних заходів у протидії корупції. Для України така діяльність є
новою, впровадженою вперше у положеннях ст. 13 Закону України «Про
засади запобігання та протидії корупції» [1, ст. 1822]. Під антикорупційною
експертизою розуміють діяльність з виявлення та опису корупціогенних
факторів, що містяться в проектах нормативно�правових актів, та розроб�
ки рекомендацій, спрямованих на усунення чи обмеження дії таких
факторів. Вона проводиться з метою виявлення у проектах нормативно�
правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопо�
рушень, та розробки рекомендацій щодо їх усунення. Порядок і методо�
логія проведення експертизи та порядок оприлюднення її результатів
визначаються Кабінетом Міністрів України [2].

Антикорупційній експертизі підлягають: проекти законів України,
проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цент�
рального органу виконавчої влади за рішенням відповідно Президента Ук�
раїни, Кабінету Міністрів України, зверненням центрального органу вико�
навчої влади.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про засади запобігання та про�
тидії корупції» нормативно�правові акти та рішення, прийняті внаслідок
вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом 113311
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або посадовою особою, уповноваженими на прийняття чи скасування від�
повідних актів та рішень, або визнані незаконними в судовому порядку за
заявою заінтересованих фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичних
осіб, прокурора, органів державної влади, органів місцевого самовряду�
вання.

Щоб визначити порядок скасування нормативно�правових актів або
визнання їх незаконними, слід проаналізувати зазначених у ч. 1 ст. 2 За�
кону України «Про засади запобігання та протидії корупції» суб’єктів
відповідальності за корупційні правопорушення, їх повноваження та виз�
начені законодавством способи усунення наслідків корупційних правопо�
рушень.

Президент України реалізує свої повноваження шляхом видання
указів та розпоряджень, які є обов’язковими до виконання на території
України (ст. 106 Конституції України [3, ст. 141]. Єдиним способом скасу�
вання указів та розпоряджень, передбачених чинним законодавством, є
визнання їх незаконними чи неконституційними в судовому порядку. Не�
обхідно зазначити, що залежно від того, які правовідносини врегульову�
ються вказаними нормативно�правовими актами Президента України,
особа, права якої були порушені, може звернутися до адміністративного
суду відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства Ук�
раїни (далі — КАС) (ст. 2, 6, 17, 171) [4, ст. 446] чи Цивільного процесуаль�
ного кодексу України (далі — ЦПК) (ст. 3, 15) [5, ст. 492]. Окремим способом
усунення наслідків корупційного правопорушення є звернення до Консти�
туційного Суду України з конституційним поданням про визнання некон�
ституційним правового акту, прийнятого Президентом України (ст. 13, 39,
40 Закону України «Про Конституційний Суд України») [6, ст. 272].

Відповідно до ст. 46 Регламенту Верховної Ради України [7, ст. 1]
рішеннями Верховної Ради є акти Верховної Ради, а також процедурні та
інші рішення, які заносяться до протоколу пленарних засідань Верховної
Ради. Актами Верховної Ради є закони, постанови, Регламент Верховної
Ради, резолюції, декларації, звернення, заяви.

Рішення Верховної Ради України можуть бути скасовані наступним
чином:

1. Верховною Радою України до підписання відповідного акта Верхов�
ної Ради Головою Верховної Ради України.

2. Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України, що набрали
чинності, скасуванню Верховною Радою не підлягають, вони можуть бути
визнані Верховною Радою такими, що втратили чинність (ст. 48 Регламен�
ту).

3. Голова Верховної Ради України у разі необхідності скасовує розпоря�
дження Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради Ук�
раїни (ст. 78 Регламенту).
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У разі порушення прав та інтересів особи вона може звернутися в по�
рядку адміністративного судочинства з позовом про оскарження Постано�
ви Верховної Ради України (ст. 171 КАС України). Відповідно до ст. 13,
39, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» передбачено
право на конституційне звернення щодо конституційності законів та
інших правових актів Верховної Ради України.

Прем’єр�Міністр України здійснює свої повноваження відповідно до
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [8, ст. 241]. Ст. 52 цього
Закону передбачено, що Кабінет Міністрів України на основі та на вико�
нання Конституції і законів України, актів Президента України видає
обов’язкові для виконання акти — постанови і розпорядження, які, в свою
чергу, скріплюються підписом Прем’єр�Міністра України.

Відповідно до ст. 106 Конституції України Президент України має пра�
во зупинити дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідпо�
відності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційно�
го Суду України щодо їх конституційності. Окрім того, такі акти можуть
бути оскаржені заінтересованою особою до адміністративного суду в по�
рядку, передбаченому ст. 2, 6, 17, 171 КАС України.

Акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади мо�
жуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій
частині (ст. 22 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»). Ана�
логічно передбачено судовий порядок оскарження законності та відпо�
відності правовим актам вищої юридичної сили нормативно�правових
актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (ст. 2, 6,
17, 171 КАС України).

Крім того, існує певний порядок скасування нормативно�правових та
інших актів Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів АР Крим, подібний
до порядку скасування нормативно�правових та інші актів Верховної Ра�
ди України та Кабінету Міністрів України [9, ст. 43].

Рішення, прийняті державними службовцями, посадовими особами
інших органів державної влади, можуть бути скасовані вищестоящими по�
садовими особами у випадках, передбачених законом. Наприклад,
відповідно до ст. 25 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
Кабінет Міністрів України координує та контролює діяльність державних
господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій і має право
скасовувати рішення керівників цих господарюючих суб’єктів, якщо вони
суперечать чинному законодавству.

Рішення, прийняті посадовими особами місцевих органів виконавчої
влади, можуть бути скасовані вищестоящими посадовими особами у ви�
падках, передбачених законом. Так, ст. 118 Конституції України передба�
чено право Президента України та голови місцевої державної адміні�
страції вищого рівня скасовувати рішення голів місцевих державних
адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим ак�
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там законодавства України. Ст. 24 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» визначено право Кабінету Міністрів України на подан�
ня Президенту України пропозицій щодо скасування актів місцевих дер�
жавних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України,
іншим актам законодавства України, з одночасним зупиненням їх дії.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» [10, ст. 170] до компетенції сільських, селищних та міських рад
віднесено право скасування актів виконавчих органів ради, які не
відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавст�
ва України, рішенням відповідної ради.

Цим же законом передбачено право органів та осіб місцевого самовря�
дування на звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих
органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, які об�
межують права територіальних громад, повноваження органів та посадо�
вих осіб місцевого самоврядування.

У судовому порядку заінтересована особа має право оскаржити рішен�
ня осіб місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повнова�
жень, яке порушує законні права та інтереси особи (ст. 2, 6, 17, 171 КАС
України).

Рішення чи висновок, прийняті суддями Конституційного Суду Ук�
раїни, є остаточними і не підлягають оскарженню (ст. 63 Закону України
«Про Конституційний Суд України»). Єдиним способом усунення наслідків
правопорушення є звернення до суду із заявою про відкриття нового про�
вадження при виявленні нових обставин по справі, які не були предметом
його розгляду, але які існували на час розгляду і прийняття рішення або
дачі висновку в справі (ст. 68).

Рішення та ухвали, прийняті професійними суддями, народними
засідателями та присяжними під час здійснення правосуддя із цивільних,
кримінальних, господарських та адміністративних справ, можуть бути ос�
каржені до вищестоящих судів у разі порушення норм матеріального чи
процесуального права.

Щодо рішень інших осіб, уповноважених на виконання функцій держа�
ви, визначених п. 1 ст. 2 Закону України «Про засади запобігання та про�
тидії корупції», вони можуть бути скасовані вищестоящими посадовими
особами у випадках, передбачених законом, або оскаржені в порядку
адміністративного судочинства (ст. 2, 6, 17, КАС України).

Рішення членів окружних/територіальних та дільничних виборчих
комісій, прийняті в період проведення виборів Президента України, на�
родних депутатів, депутатів та голів місцевих рад, можуть бути оскаржені
як безпосередньо до виборчої комісії, так і до суду. Судовий порядок ос�
карження рішень виборчих комісій визначений ст. 2, 6, 17, 172–177 КАС
України.
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Оскарження рішень осіб, які надають публічні послуги, залежно від ви�
ду правопорушень та суб’єкта його вчинення, можуть бути скасовані ви�
щестоящими посадовими особами (наприклад, ст. 384 ЦПК України) або
оскаржені до суду в порядку адміністративного, цивільного чи господарсь�
кого судочинства.

Діяльність інших суб’єктів відповідальності за корупційні правопору�
шення, передбачені ст. 2 Закону України «Про засади запобігання та про�
тидії корупції», не пов’язана з прийняттям нормативно�правових актів чи
рішень, обов’язкових для виконання, тому в разі вчинення ними ко�
рупційного правопорушення їх рішення можуть бути скасовані в загаль�
ному порядку, а в разі необхідності — оскаржені в суді.

Проаналізувавши суб’єктів відповідальності за корупційні правопору�
шення, їх повноваження та визначені законодавством способи усунення
наслідків корупційних правопорушень, можна зробити такі висновки:

1. Чинне законодавство не передбачає єдиної процедури скасування або
визнання незаконними актів та рішень, прийнятих внаслідок вчинення ко�
рупційного правопорушення.

2. Відсутній єдиний перелік органів та посадових осіб, які уповноважені
на прийняття чи скасування відповідних актів та рішень, тому залежно від
суб’єкта відповідальності за корупційні правопорушення, які визначені ч.
1 ст. 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»,
визначаються органи та порядок скасування актів та рішень або визнання
їх незаконними.

3. Законодавством не передбачено як підставу для скасування чи виз�
нання незаконними актів та рішень факт вчинення корупційного правопо�
рушення. Тому в разі вирішення питання щодо скасування чи визнання
незаконними актів та рішень необхідно насамперед виходити з того, що
внаслідок корупційного правопорушення було прийнято акт чи рішення,
які не відповідають Конституції або законам України.

4. Положення ст. 21 Закону України «Про засади запобігання та
протидії корупції» щодо визнання незаконними рішення значно звужує
визначені можливості впливу на корупційні правопорушення, оскільки за�
конодавством передбачається визнання нечинними, протиправними або
незаконними не тільки рішення, а й дії та бездіяльність суб’єктів владних
повноважень.

5. З аналізу суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення
вбачається, що деякі з них, наприклад Прем’єр�міністр України, Голова
Верховної Ради України та інші, реалізують свої повноваження не особи�
сто, а шляхом закріплення своїм підписом рішення колегіального органу,
такого, як Кабінет Міністрів чи Верховна Рада України, що, на нашу дум�
ку, ускладнює процедуру скасування чи визнання такого акту незаконним
саме з підстав вчинення корупційного правопорушення посадовою особою,
яка визначена суб’єктом такого правопорушення.
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6. Вказане, на нашу думку, призведе до ускладнення процедури скасу�
вання нормативно�правових актів та рішень уповноваженими посадовими
особами і фактично унеможливить їх оскарження в судовому порядку,
оскільки суд зобов’язаний при прийнятті рішення чи постанови керувати�
ся виключно чинним законодавством, яке не передбачає в якості підстави
для скасування чи визнання незаконними актів та рішень факт вчинення
корупційного правопорушення.

Зазначене свідчить про необхідність подальшого удосконалення норми,
визначеної ст. 21 Закону України «Про засади запобігання та протидії ко�
рупції», а головне — внесення до законодавства України, яке визначає по�
рядок скасування актів і рішень органів державної влади, місцевого само�
врядування та інших посадових і службових осіб в якості підстави для ска�
сування вчинення корупційного правопорушення. Внесення відповідних
змін до законодавства значно спростить порядок оскарження таких актів
та рішень і, в свою чергу, посилить рівень відповідальності за вчинення
правопорушення.
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аспірант Національної академії прокуратури України,
старший слідчий прокуратури Тернопільського району

ППррооккууррааттуурраа  УУккррааїїннии  ттаа  єєввррооппееййссььккаа  ііннттееггррааццііяя

Кравчук В. М. Прокуратура України та європейська інтеграція
Аналізуються напрями вдосконалення інституту прокуратури України.

Виділено інституціональний, функціональний та змістовний напрями розвитку
прокуратури, враховуючи евроінтеграційні процеси та зобов’язання, взяті Ук�
раїною перед Радою Європи.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: прокуратура, європейська інтеграція, захист прав людини.

Україна здійснює зовнішньоекономічну політику, спрямовану на
співпрацю з Євросоюзом, зміцнення партнерських стосунків аж до набут�
тя членства в ньому. У публічних виступах вищого керівництва України
постійно підкреслюється, що цей шлях розвитку є перспективним і
пріоритетним, має стратегічну мету. Це вдалий спосіб реалізації
національних інтересів України, що, безсумнівно, зміцнює її позиції у
світі. З огляду на такий вектор розвитку перед країною постає проблема
взаємодії правової системи України з правовими системами інших дер�
жав, шляхи вирішення якої необхідно виробити вже нині.

На думку деяких науковців, правоохоронні органи, у тому числі проку�
ратура, не визнана елементом правової системи, з чим важко погодитися,
оскільки прокуратура є вагомою структурною частиною механізму дер�
жави та в цілому правової системи, тому що забезпечує їх правомірне та
ефективне функціонування. Так, Н. Оніщенко та О. Зайчук зазначають,
що правова система — це правове явище, яке містить у собі основні конст�
руктивні елементи й підходи, за допомогою яких забезпечується правове
регулювання, тому для досягнення цієї мети правозастосовчі органи (про�
куратура) є важливим елементом [8, с.574 ]. Цій проблемі у своїх працях
приділили увагу такі вчені�юристи: Л. Грицаєнко, С. Мірошниченко,
М. Руденко, Г. Середа, С. Стеценко, В. Сухонос, М. Якимчук та ін. Аналіз
наукової літератури підтверджує, що значна частина питань щодо особ�
ливостей функціонування прокуратури в різних правових системах зали�
шилася поза увагою науковців, оскільки більшість праць присвячені
визначенню місця і ролі прокуратури у механізмі державної влади, про�
блемам прокурорської діяльності, організації прокурорського нагляду.
В межах розробки даної проблематики необхідно провести аналіз готов�
ності прокуратури України щодо євроінтеграції, відповідності її ор�
ганізаційно�правового становища та функціональності європейським
стандартам.

Доречно зауважити, що серед науковців існує несприйняття перефор�
матування діяльності прокуратури України під європейські стандарти як
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основної мотивації реформування. У цьому плані цікавий науковий підхід
С. Мірошниченка, який вказує, що княжа доба, гетьманське правління,
литовське рицарство, польська шляхта, російська імперія, країна Рад і не�
залежна України — все це наші українські історичні етапи становлення
державності, тому вже з огляду на це Україна заслуговує на власні стан�
дарти [6, с.76] . Це допустима позиція, оскільки Україна обрала європейсь�
кий шлях розвитку, то їй необхідно враховувати європейські стандарти
розвитку механізму держави. Інша справа, що до цього необхідно підійти
виважено, щоб у прагненні до європейських цінностей не втратити влас�
них.

Слід виділити три основні шляхи вдосконалення прокуратури Ук�
раїни — інституціональний, функціональний та змістовний. Перший — це
процес поступової зміни правового становища прокуратури у механізмі
держави, пошуку оптимального варіанту організації та діяльності органів
прокуратури. Функціональний варіант вдосконалення прокуратури поля�
гає в окресленні чіткого призначення інституту прокуратури у механізмі
держави, чіткому законодавчому закріпленні функцій його діяльності.
А змістовний напрям вдосконалення прокуратури полягає в підвищенні
ефективності діяльності прокуратури, якісній реалізації покладених на
неї функцій.

Насамперед необхідно зазначити, що членами ЄС є 27 країн, кожна з
власним, своєрідно організованим інститутом прокуратури. Тому не існує
єдиного інституціонального підходу до організації цього правозастосовчо�
го органу в межах національних правових систем країн�учасниць Євросо�
юзу, де прокуратури працюють автономно, що жодним чином не впливає
на загальний стан організації та діяльності ЄС. Однак з метою координації
дій прокурорів, суддів і поліцейських у межах всієї території ЄС у 2002 р.
створено Європейське агентство боротьби зі злочинністю «Eurojust», яке
об’єднує прокурорів усіх країн ЄС. Таким чином, парламентською асамб�
леєю Ради Європи здійснюються заходи щодо поліпшення взаємодії інсти�
тутів прокуратури країн — членів ПАРЄ, а не уніфікації прокурорської
діяльності. ПАРЄ у Рекомендації 1604 (2003) схвалила створення конфе�
ренції генеральних прокурорів Європи, яка ідеально виконує функцію
зближення різних культур та обміну досвідом діяльності прокуратур усіх
держав�членів РЄ [2].

Звичайно, усі напрями вдосконалення діяльності прокуратури важливі
для України, але головне — визначити види, зміст та сутність функцій ро�
боти цього правоохоронного органу та ефективність їх виконання. 

Згідно з угодою про партнерство і співробітництво між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами�членами сторони
встановили політичний діалог, зміст якого передбачає співробітництво у
питаннях поваги і сприяння правам людини, який вони мають намір роз�
вивати та поглиблювати. Тому обов’язковим чинником створення переду�
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мов для набуття Україною членства в ЄС є високий рівень забезпечення
державою прав і свобод людини.

В Україні запроваджено достатньо органів, які покликані здійснювати
захист прав і свобод людини та громадянина у тій чи іншій сфері (напри�
клад, суд та інші правоохоронні органи, уповноважений ВР України з
прав людини, органи у сфері захисту прав споживачів тощо), але універ�
сальним органом державної влади у цій сфері є прокуратура. Тому інсти�
туціональні перетворення прокуратури України відходять на другий
план. Прокуратура як правозастосовчий орган повинна спрямувати свої
владні повноваження на забезпечення захисту прав і свобод людини та
громадянина, а для досягнення цієї мети — підвищення ефективності ре�
алізації її функцій. З огляду на це та враховуючи попередні площини роз�
витку інституту прокуратури, можна окреслити місце прокуратури у пра�
вовій системі України. Тому в даній статті доречно висвітлити сферу
діяльності прокуратури щодо захисту прав людини і громадянина.

Аналіз здійснюваних прокуратурою функцій дає підстави стверджува�
ти, що більшість з них спрямовані на захист прав і свобод людини та гро�
мадянина, суспільних і державних інтересів.

Наступна особливість розвитку прокуратури полягає в тому, що ос�
танній часом посилюється роль органів прокуратури поза межами
кримінального судочинства, яке зумовлене потребами суспільства у
належному забезпечені прав людини та суспільних інтересів. Необхідно
зазначити, що у Європі існує дві прокурорські системи: в одній прокурори
наділені повноваженнями поза межами кримінальної юстиції, в другій во�
ни не мають таких функцій. У переважній більшості держав Європейсько�
го континенту (Австрія, Болгарія, Греція, Італія, Німеччина, Угорщина,
Франція) та в Україні прокуратури мають у тій чи іншій мірі повноважен�
ня у вказаній сфері, які згідно з Висновками №2 та №3 (2008) Консульта�
тивної ради європейських прокурорів є цілком припустимими у демокра�
тичній державі [1, с.4].

Повноваження прокуратури України поза межами кримінального су�
дочинства охоплені функціями: представництво інтересів громадянина
або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержан�
ням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих пи�
тань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими і службовими особами; нагляд за додержанням і застосуван�
ням законів.

Тут слід підкреслити, що принципово важливим при встановленні
функцій прокуратури є законодавче застереження про те, що на прокура�
туру не може бути покладено виконання функцій, не передбачених Кон�
ституцією України та Законом України «Про прокуратуру».

З огляду на зазначені повноваження прокуратура має достатні функції,
щоб ефективно захистити права і свободи конкретної особи. Прокуратура
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стосовно захисту прав і свобод громадян повинна постійно перебувати в
«очікувальному» режимі та при кожному зверненні громадян активізову�
вати свої владні правомочності з метою припинення порушення та віднов�
лення порушених прав і свобод, в межах повної реалізації принципу
законності.

Крім того, суспільний інтерес, нездатність особи самотужки захистити
свої права та свободи є правовою підставою для самостійного втручання
прокуратури, тобто без заздалегідь поданої заяви або скарги. Прокурату�
ра не обмежена у реагуванні на випадки порушення прав та свобод люди�
ни і громадянина.

Однак необхідно врахувати, що закріплення та характер функцій про�
куратури, у тому числі поза межами кримінального судочинства, визна�
чається цілісним комплексом соціально�економічних, політичних, ідео�
логічних і правових факторів, а в кінцевому підсумку — режимом влади [3,
с. 189]. Тобто наявність вказаних повноважень прокуратури викликана не�
обхідністю самої держави. Зокрема, прокуратура в період становлення де�
мократичного режиму й правової держави має компенсувати своєю
діяльністю недостатню розвиненість інститутів громадянського
суспільства [4, с. 393]. Таким чином, неможливо раптово підлаштувати
прокуратуру під європейські стандарти, до них необхідно прийти поступо�
во, шляхом послідовного вдосконалення її діяльності й поміркованих, ди�
намічних змін. З огляду на це треба погодитися з Є. Поповичем, який за�
значає, що головним орієнтиром у реформуванні прокуратури мають ста�
ти не кількісні, а якісні зміни, сутність яких полягатиме у підвищені про�
зорості та демократизації діяльності прокуратури [7, с. 298].

Згідно з ч.2 ст.3 Конституції України, права і свободи людини та їх га�
рантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утверджен�
ня і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Тому діяльність прокуратури насамперед зводиться до охорони та захис�
ту прав і свобод людини. Ефективність виконання цього завдання і є цент�
ральним напрямом удосконалення діяльності прокуратури.

Значною мірою сучасна прокуратура надає публічні послуги із захисту
прав і законних інтересів осіб. Ефективність цих послуг залежить від уп�
равлінських, інституційних, інформаційних і технологічних аспектів.
Кожний з цих аспектів має охоплювати три категоріальних рівні: пробле�
ми, можливості і дії. Дана схема дає змогу виявити підвищення ефектив�
ності організації прокурорської діяльності. Це така конструкція, коли в ній
задля досягнення кінцевого результату максимально повно використову�
ються можливості та здійснюються необхідні дії [5, с. 8]. Наприклад, зміст
звернення, яке надходить до прокуратури від конкретної особи з визначе�
ними вимогами, передбачає використання можливостей як прокурорсько�
го працівника, так і прокуратури загалом. Вказані можливості можуть за�
лежати від внутрішніх чинників (стратегії, процесів і структури, людсько�

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 1

114400



го фактора) і зовнішніх (законодавчої бази, ресурсів, керівництва) [5, с. 8].
Необхідні дії — це вже зовнішній прояв попередніх категоріальних рівнів.
Прокурорський працівник, у якого знаходиться на вирішені будь�яке
звернення з конкретними вимогами (проблемами), після аналізу даного
звернення, всебічно оцінивши усі наявні можливості, переходить до вико�
нання потрібних для досягнення результату дій.

Ця структура достатньо чітко віддзеркалює, що результат вирішення
звернення залежить від «необхідних дій» (суб’єктивного фактора), а
більше від можливостей працівника прокуратури (об’єктивного фактора),
у якого воно знаходиться на вирішенні, тому єдиним чинником, який виз�
начає та впливає на якість дій, повинні залишитися законодавчі межі, а
тому в процесі вдосконалення прокуратури решта чинників повинні бути
зведені до мінімуму. Жодна стратегія, будь�який процес, а тим більше
керівництво не може впливати на результат захисту прав та свобод особи
(людини). Якщо право, визначене законом та гарантоване Конституцією,
порушене, то воно підлягає невідкладному відновленню або компенсації.
Прокуратура повинна цьому всемірно сприяти.

Отже, одним з напрямів реформування прокуратури, поряд з ураху�
ванням європейських стандартів, визначенням її місця у структурі судо�
вої чи виконавчої влади, чітким законодавчим закріпленням її функцій, є
змістовне удосконалення прокурорської влади, досягнення ефективності
прокурорської діяльності у сфері захисту прав і свобод людини та грома�
дянина. Адже основним користувачем прокурорських послуг поза межами
кримінального судочинства є людина, яка за Конституцією України є най�
вищою соціальною цінністю, а забезпечення і захист її основних прав і сво�
бод є пріоритетним завданням правової, демократичної, соціальної дер�
жави.
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ппппррррааааввввоооовввв іііі     ддддоооосссслллл іііі дддджжжжеееенннннннняяяя

ССііммааннччуукк  ММ..  ВВ..,,  
аспірант Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна»

ВВииддии  ззллооччиинніівв  вв  ууккррааїїннссььккооммуу  іі  ррооссііййссььккооммуу  
ккррииммііннааллььннооммуу  ппррааввіі  
((ссееррееддииннаа  ХХVVIIІІ  ——  ккііннееццьь  ХХVVIIІІІІ  сстт..))

Сіманчук М. В. Види злочинів в українському і російському кримінальному
праві (середина ХVIІ — кінець ХVIІІ ст.)

Проводиться порівняльний аналіз видів злочинів в українському і російсько�
му кримінальному праві середини ХVIІ — кінця ХVIІІ ст. Дається характерис�
тика особливо тяжких, тяжких, середньої та невеликої тяжкості злочинів.
Приділена увага особливостям релігійних злочинів, злочинів проти держави то�
що. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: види злочинів, злочин проти церкви, злочин проти держави,
злочин проти судочинства, службовий злочин.

Дослідження питання видів злочинів в українському і російському
кримінальному праві має важливе значення. Знаючи історію кримінально�
го права, можна уникати недоліків у сучасному законодавстві.

Види злочинів в українському і російському кримінальному праві були
предметом дослідження таких відомих вчених, як М. Ф. Владимирський�
Буданов [1], О. Кістяківський [2], О.М. Лазаревський [3], І. О. Малиновський
[4], Є. М.Слабченко [5], Г. Г. Тальберг [6], Д. Тальберг [7], А. Яковлів [8] та ін.
Проте порівняльного аналізу видів злочинів в українському і російському
кримінальному праві в юридичній літературі поки що не було проведено.

Відповідно до норм Зводу законів «Права, за якими судиться мало�
російський народ» (глава ХІХ, артикул 21) злочин — це «гріх», а судочин�
ство вважалося таким, що здійснюється відповідно до закону Божого [9,
с. 753], а свідки мали правдиво свідчити (глава VIІІ, артикул 15, п.2), «боя�
чись Бога і праведного суду».

Злочин вважався образою Бога, непокорою Божій волі, він був «бого�
бридкою справою», а того, хто вчинив злочин, вважали безбожником,
таким, що втратив страх перед Богом.

Згідно з нормами українського кримінального права, джерелом якого
було звичаєве та загальне право, з другої половини ХVIІ ст. злочини
поділялися на особливо тяжкі, тяжкі, середньої та невеликої тяжкості.
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Особливо тяжким злочином було вбивство козака козаком, розбій, грабіж,
крадіжка у великих розмірах, військові злочини, скотолозтво, мужелож�
ство. За вчинення зазначених злочинів, згідно з нормами звичаєвого та за�
гального права, застосовувалася смертна кара. Тяжким злочином вважа�
лося скалічення, поранення, порушення норм моралі та деякі майнові зло�
чини. За вчинення таких злочинів мало бути застосоване побиття киями.
Дезертирство, зловживання владою, крадіжка належали до злочинів
середньої тяжкості й до злочинців застосовували такі види покарань, як
позбавлення виборчих прав, усунення з посади, приковування до ганебно�
го стовпа. До невеликої тяжкості злочинів належали деякі злочини проти
моралі та майнові злочини, і за вчинення таких злочинів стягували штраф
або відправляли злочинця для покаяння до монастиря.

Таким чином, в Україні існували особливості класифікації злочинів, зу�
мовлених багатоджерельністю форм права та гуманністю мети і системи
покарань. У цілому злочином вважалося посягання на життя, здоров’я,
права особи та її майно, а також порушення спокою в суспільстві, норм
права, що містилися в юридичних документах, звичаєвому та загальному
праві.

Звичаєве і загальне право України не знало релігійних злочинів. Проте
у Литовському Статуті 1588 р. існувала під страхом смертної кари заборо�
на на зманювання християн в іудаїзм та мусульманство, а також було за�
боронено змушувати жінок�християнок бути годувальницями єврейських
та мусульманських дітей (розділ ХІІ, артикул 9).

У російському кримінальному праві, як стверджує М.Ф. Владимирсь�
кий�Буданов, об’єктом злочину були релігія, держава, порядок уп�
равління, суди, особа та її права [1, с. 340].

У Соборному Уложенні 1649 р. на перше місце було поставлено злочини
проти релігії. Слід зазначити, що в попередню добу московське законодав�
ство не знало такого виду злочинів. На першому місці серед злочинів про�
ти релігії знаходиться богохульство. У главі І ст. 1 Соборного Уложення за�
значено: «Будет кто иноверцы, какие ни буди веры, или и русский человек
изложит хулу нарождшую Его пречистую Владычицу нашу Богородицу и
приснодеву Марию, или на честный крест, или на святых Его угодников…
и того бугохульника обличив казнити, сжечь» [10, с. 27]. Поява у другій по�
ловині ХVIІ ст. релігійних розкольників зробило жорсткішими покарання
за релігійні злочини. Військові статути Петра І загрожують «чорнокниж�
нику», «богохульному чародею, вступившему в сношения с дъяволом» [4,
с. 307].

Згідно із статтями Соборного Уложення церковних злодіїв наказувало�
ся карати без будь�якого милосердя (глава ХХІ, ст. 13). Здійснені в церкві
вбивства, поранення, завдані побої чи образа словом мирян, звернення до
царя або патріарха з чолобитною під час церковної служби — усе це фак�
тично прирівнюється до церковного заколоту (глава І, ст. 4�9). Не дивно, що
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влада весь час стежила за поведінкою мирян в церкві. У 1649 р. наказува�
лось «доносить о поведении людей в церкви и дома» [11, с. 126]. 

Іншим злочином було спокушання православного перейти в мусульман�
ство: «А будет кого бусурман какими�нибудь мерами, насильством или
объманом руского человека к своей бусурманской вере принудит, и по сво�
ей бусурманской вере обрежет… и того бусурмана по сыску казнить, зжечь
огнем…» [10, с. 173] , — зазначено у главі ХХІІ ст. 24 Соборного Уложення.

Карали за зманювання християн не лише у мусульманство, але й у лю�
теранську або римо�католицьку віру. 1653 р. у поміщиків�лютеран
(німців), які відлучили православних селян від посту, причащання перед
смертю та інших православних обрядів, відібрали не лише вотчини і
помістя, а й решту майна, і передали у власність царя [12, с. 68–71]. Зако�
нодавець не передбачав покарання за переманювання в інші релігії, але
практика показує, що і за такий злочин винних жорстоко карали рішен�
ням церковного суду.

Навмисне переривання служби Божої (літургії) вважалося злочином не
лише проти церковного благочиння, а й проявом невіри в Бога, а тому та�
кого необхідно було «казнити смертю безо всякой пощади» [10, с. 28], — за�
значено в главі І ст. 2 Соборного Уложення. Статті Соборного Уложення
містили норми, спрямовані проти аморальної поведінки та народження
дітей в розпусті [10, с. 173].

В українських юридичних документах ХVIІІ ст. відсутня класифікація
злочинів, в них проведено лише їх детальний опис у кожному конкретно�
му випадку. Окремі науковці прагнули класифікувати їх та поділити на
види. А. Яковлів здійснив систематизацію злочинів і поділив їх на три ви�
ди: злочин як найтяжчий вид протиправного вчинку, за який передбачено
смертну кару; провина як протиправний вчинок середнього ступеня, що
карається менш жорстокими покараннями; переступ як вчинок, спрямо�
ваний на порушення менш важливих кримінальних приписів, що ка�
рається найлегшими покараннями [8, с. 157].

З другої половини ХVIІІ ст. злочини поділялися на ті, що були спрямо�
вані як проти публічних, так і проти приватних інтересів. До публічних
належали злочини, вчинені проти релігії, держави та суспільства, а до
приватних — злочини проти життя, здоров’я, гідності, свободи та права
власності особи.

У відомому збірнику «Права, за якими судиться малоросійський народ»
на перше місце були поставлені злочини проти релігії. 

У Литовському Статуті закріплено такий вид злочину, як образа
«маєстату» господаря, тобто образа великого князя. До цього виду злочину
відноситься: посягання на здоров’я господаря, образа його словом, бунт
проти господаря, свавільна чеканка монети, спроба насильницького заво�
лодіння владою після смерті господаря, зносини з ворогом та надання йо�
му допомоги, здача ворогові фортеці. Отже, посягання на права держави є
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образою маєстату, і за такий злочин передбачено смертну кару з
конфіскацією майна та позбавленням честі (Розділ І, артикул 3,6�8;
Розділ ІІІ, артикул 48). Образою господаря були образа його словом, у
письмовій формі, засудження постанов суду господаря, підробка печаток
чи незаконне користування господарськими печатками, підробка монет,
злочини проти посадових осіб тощо.

Зазначене майже повністю запозичене Соборним Уложенням у другій
главі з урахуванням особливостей московського державного устрою.

Відомий дослідник історії російського кримінального права Г.Г. Таль�
берг, даючи характеристику статтям Соборного Уложення, звертає увагу
на те, що в них нібито досить чітко сформульовано поняття державного
злочину, що вони нібито зведені в якусь систему. «Сказался, прежде все�
го, — зазначає дослідник, — вековой прогресс культурного и политико�
юридического быта, что отражалось и на развитии юридических понятий
и на отчетливости юридического мышления, а это, в свою очередь, повело
и к большей ясности изложения, и к большей подробности описания, и к
стремлению установить и выдержатъ систему; конечно, эти черты отра�
зилисъ не только на главе, посвященной государственным преступлени�
ям, но и на всем кодексе в целом с его отчетливым и систематическим раз�
делением на главы и статьи» [6, с. 55–56].

Необхідно зазначити, що в Соборному Уложенні не можна визначити
систему державних злочинів, у яку б їх розташував і розділив московсь�
кий законодавець. Друга глава соборного Уложення «О государственной
чести и как его государское здоровье оберегать» присвячена злочинам: а)
замахів на здоров’я царя, б) замахів на царську честь і гідність. Отже, під
державним злочином в Соборному Уложенні розуміється не замах на вла�
ду царя, а замах на його здоров’я, честь і гідність. Тобто під державним
злочином Соборне Уложення розуміє злочини проти особи царя. Це є
свідченням того, що російське кримінальне право московської доби не
розрізняє злочини проти держави і злочини проти особи царя.

Якщо в Литовському Статуті йдеться лише про замах на життя господа�
ря «скопом і змовою», то в Соборному Уложенні до цього додано ще й «злое
дело» на здоров’я царя з боку окремих осіб. Не визначаючи конкретний ха�
рактер «злого дела», Уложення передбачає смертну кару за голий задум,
спрямований проти здоров’я царя. Будь�хто, запідозрений у застосуванні
зілля, коріння, чаклування чи інших засобів «порчі», піддавався тортурам
з метою з’ясування, чи не за замовленням іншої держави таке робилося.

У ст. 1 глави І Соборного Уложення йдеться про замах на здоров’я царя.
Усі прогалини, які могли бути в Соборному Уложенні, заповнювались

наступними царськими указами. Московські судді не мали права тлумачи�
ти закон, а тому в сумнівних випадках, і навіть без таких, вони намагали�
ся відправити справу або до царя, або до думських бояр. Верховна влада
змушена була у таких випадках заповнювати прогалини в Соборному Уло�
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женні, а тому такі норми були абсолютно новими і породжували колізію як
за змістом, так і за часом в кримінальному законодавстві. Тому в царських
указах і грамотах другої половини ХVIІ–ХVIІІ ст. досить часто ми
зустрічаємо норми, які ставали доповненням до Соборного Уложення. Так,
у 1651 р. царською грамотою було наказано жителю Пскова Гриші Тряси�
соломіну відрізати язик і відправити в заслання за те, що він говорив по�
гані слова про царицю [6, с. 105].

У військових статутах Петра І і голий задум, і приготування, і закінче�
не діяння караються надзвичайно жорстоко: смертна кара (четвертуван�
ня) з конфіскацією майна (артикул 19) [4, с. 320]. Хула на царя, його
дружину та спадкоємця, осудження його дій і намірів також карається
смертною карою. «Заговор и скоп» у Військовому статуті трансформував�
ся у «возмущение и бунт».

Про підготовку замаху на життя царя, про бунт і зраду згідно з указа�
ми 1713 р. і 1715 р. необхідно було доповідати прямо царю. У цілому доно�
си широко практикувались у ХVIІ — ХVIІІ ст. Соборне Уложення називає
їх «великим государевым делом», або «словом и делом государевым»(гла�
ва ІІ, ст. 13, 14, 16, 17).

У Соборному Уложенні міститься спеціальна глава «О службе всяких
ратных людей Московского государства», присвячена злочинам проти по�
рядку управління. Військовим службовим особам наказується прибувати
в установлені строки до місця служби, самовільно не залишати службу, не
проявляти свавілля і не завдавати збитків мирним жителям. Карати за по�
рушення зазначених приписів треба «по вине смотря».

У добу правління Петра І із загального законодавства виділяється
військове. Таке виокремлення в Росії тривало довго, але злочини,
пов’язані з несенням військової служби, переважно були віднесені до за�
гального кримінального законодавства [4, с. 313].

У Литовському Статуті цілий розділ (розділ IV) присвячено злочинам
проти суддів та судочинства. 

У Соборному Уложенні неправдиве присягання є злочином як проти су�
дової влади, так і проти церкви (глава ХІV, ст. 9, 10; глава ХІ, ст. 27). Зло�
чином є неправдиве свідчення (глава Х, ст. 162), лайка, бійка, вбивство в
суді (глава Х, ст. 105).

У військових статутах Петра І за неправдиве свідчення і неправдиву
присягу передбачено відрізання двох пальців та відправлення на каторжні
роботи.

Якщо в Литовському Статуті фальшування монети каралося спален�
ням злочинця на вогні, то в Соборному Уложенні передбачалося за такий
злочин заливати розплавлений метал в горло (глава V).

У 1654 р., коли Московська держава поряд із срібними ввела мідні мо�
нети тієї ж вартості, почалося масове фальшування грошей. Протягом на�
ступних дев’яти років було скарано на смерть за підробку грошей 22 ти�
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сячі фальшивомонетників [1, с. 345]. У 1663 р. смертна кара була замінена
скаліченням: винуватцю відрубували руку та обидві ноги [1, с. 346].

Військові статути Петра І передбачали спалення фальшивомонетників
на вогні (артикул 199) [4, с. 315]. Законодавством ХVIІІ ст. заборонялося
підробляти гербовий папір, паперові гроші тощо.

У Литовському Статуті було заборонено існування таємних корчем, ад�
же в них могли чинитись вбивства, крадіжки, розбої та інші злочини
(розділ ХIV, артикули 33, 35, 24, 36).

Коли Московська держава встановила монополію на алкоголь, то в Со�
борному Уложенні (глава ХХV) з’явилося таке поняття злочину, як «кор�
чемництво» — порушення державної монополії не тільки на виробництво,
але й на продаж та споживання алкоголю. Якщо порушення державної мо�
нополії траплялося вчетверте, то у злочинця конфіскували майно, а його
самого відправляли на заслання.

У Литовських статутах було передбачено такі службові злочини:
відмова судді в судочинстві; прийняття ним незаконного рішення; відмова
задовольнити вимоги сторін, що змагаються в суді; порушення правил про
судові мита; порушення правил підсудності тощо. Злочином було невико�
нання урядником покладених на нього обов’язків; потурання гетьмана або
хорунжого ухиленню від військової служби; самовільне стягнення уряд�
никами і митниками мит, або їх збільшення; недобросовісне виконання
возним рішень суду тощо.

Провівши аналіз зазначених злочинів, можна зробити висновок про те,
що як в українському, так і в російському кримінальному праві містилися
однакові види злочинів проти держави. Проте в російському кримінально�
му праві досліджуваного періоду вони не відокремлювались від злочинів
проти царя. Це є свідченням того, що публічно�правові і приватноправові
елементи в російському праві належним чином ще не розрізнялися. Окрім
того, в українському кримінальному праві, джерелом якого було звичаєве
та загальне право, відсутні злочини проти держави.
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ППооррііввнняяллььнниийй  ааннаалліізз  ккооннссттииттууццііййнниихх  ппррооееккттіівв  
ММ..  ДДррааггооммаанноовваа  іі  ММ..  ГГрруушшееввссььккооггоо  11888844  іі  11990055  рррр..  
уу  ккооннттееккссттіі  ееввооллююццііїї  ккооннццееппцціійй  ссааммооссттііййннооссттіі  УУккррааїїннии
ккііннццяя  ХХІІХХ  ––ппооччааттккуу  ХХХХ  сстт..

Комзюк Л. Т. порівняльний аналіз конституційних проектів М. ДрагоманоQ
ва і М. Грушевського 1884 і 1905 рр. у контексті еволюції концепцій саQ
мостійності України кінця ХІХ –початку ХХ ст.

У статті порівнюються конституційні проекти М. Драгоманова (1884 р.) та
М. Грушевського (1905 р.), зокрема, їх положення щодо децентралізації влади і
федералізації Російської імперії, забезпечення прав національних меншин,
створення федерального парламенту, форми автономії України. Автор дохо�
дить висновку про спадкоємність двох проектів, але звертає увагу й на їх
відмінності, зокрема, у питаннях державного устрою.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: федерація, автономія, національно�культурна автономія,
національно�територіальна автономія, національні меншини.

Проблематика самостійності України завжди була в центрі уваги
вітчизняної політико�правової думки, закономірним результатом розвит�
ку якої стали доленосні Декларація про державний суверенітет України,
Акт проголошення незалежності України та Конституція України, які
закріпили створення Української держави. З огляду на це значний теоре�
тичний і практично�політичний інтерес становить, на нашу думку,
порівняльний аналіз ще недостатньо вивчених конституційних проектів
Михайла Драгоманова (1841–1895) [1–6] та Михайла Грушевського
(1866–1934) [7–10; 5], які слушно вважаються фахівцями вершинними до�
сягненнями у розвитку конституційних ідей, що вирішальною мірою впли�
нули на хід і результати українського визвольного руху наприкінці ХІХ —
на початку ХХ ст. 

Драгоманівська концепція політичної самостійності України справила
значний вплив на формування конституційно�правових ідей М.Грушевсь�
кого та інших провідних діячів української революції 1917–1921 рр.
М. Грушевському, як спадкоємцеві політико�правових ідей М.Драгомано�
ва — «його політично «значного» учителя» [11, с. XLVIII; 12; 13], безпереч�
но, була відома одна з основних праць Драгоманова — «Вольный Союз —
Вільна спілка», і він використав її, розробляючи власний конституційний
проект та «Декларацію про автономію України», яка призначалася для
прочитання в Державній Думі Росії. Ми погоджуємося з думкою Т. Прий�
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мака, що ідеї Грушевського «сильно нагадують драгоманівський проект
федерації — Вільної спілки…» [10, с. 135].

У всіх принципових питаннях обидва проекти дуже подібні. Як і Драго�
манов, Грушевський обстоює принципи політичної свободи і демократії,
вживаючи, з огляду на цензуру, для їх означення терміни «прогресивний»,
«раціональний», «репрезентативний уряд» і т. ін. Суспільство, вказує
М. Грушевський, уже «жадає» загального, рівного, безпосереднього, «тай�
ного» голосування, а уряд ще й досі виявляє свою зневагу до найос�
новніших громадянських прав [8, с. 17–18].

В обох проектах передбачена послідовна децентралізація влади і широ�
ке місцеве самоврядування, адже, як зазначає Грушевський, «тільки де�
централізація може забезпечити успішний економічний і культурний
розвій провінцій» [8, с. 25–26]. Драгоманов і Грушевський одностайно про�
понують здійснити реформу адміністративно�територіального устрою
Росії, скасувавши її поділ на губернії, які повинні бути замінені автоном�
ними областями, оскільки «нинішні губернії, викроєні для чисто
адміністративних цілей і з канцелярських міркувань, часто цілком випад�
кових» [1, с. 314], не віддзеркалюють ні національного, ні економічного, ні
навіть історичного поділу [8, с. 31–32]. Драгоманов та Грушевський майже
однаково виписують повноваження обласних органів самоврядування
(дум — у Драгоманова і сеймів — у Грушевського). Вони є досить широки�
ми й охоплюють такі сфери, як законодавство, місцеве господарство, бла�
гоустрій (шляхи сполучення, публічні споруди, пошта тощо), добробут
(оздоровлення, продовольство, страхування і т.ін.), шкільна і вища освіта,
охорона громадського порядку та ін. [1, с. 281–285, 322–325]. На думку
М. Грушевського, компетенція органів самоврядування областей з вели�
кою кількістю населення (малася на увазі, зокрема, Україна) була б ще
значнішою.

Спільною рисою проектів є послідовне закріплення прав національних
меншин. Драгоманов, зокрема, пропонував, щоб закони про виборчі сходи
і округи передбачали можливість представництва меншин, особливо не�
обхідного «в округах зі змішаним національним складом» [1, с. 282, 320], на�
водячи при цьому, як приклад, англійський закон 1867 р., за яким «в окру�
гах, де обирається понад 3 депутати, жодний виборець не може подавати
голос більше ніж за двох кандидатів, так що меншість має завжди в край�
ньому разі одного представника на 3 обраних від більшості» [1, с. 320]. Гру�
шевський висунув дещо іншу формулу: від одного виборчого округу мож�
на було обирати не лише одного кандидата до обласного сейму, а й тих, хто
посів 2�3 місця за кількістю отриманих голосів виборців. Один депутат до
загальнодержавного парламенту обирався б від чотирьох депутатів облас�
ного сейму [8, с. 31 та ін.].

Увагу авторів обох конституційних проектів було звернуто на підтрим�
ку поневолених Російською імперією народів, що супроводжувалося кри�

ППооррііввнняяллььнніі  ііссттооррииккоо

ппррааввооввіі  ддоосслліідджжеенннняя

114499

Українсько
грецький міжнародний науковий ю
ридичний журнал «П

орівняльно
правові дослідження», 2009, №
 1



ППооррііввнняяллььнніі  ііссттооррииккоо

ппррааввооввіі  ддоосслліідджжеенннняя

тикою аполітичного культурництва, політичної пасивності консерватив�
них українофілів [8, с. 23 та ін.]. Порівняно з драгоманівським консти�
туційний проект Грушевського має ряд суттєвих відмінностей.

Якщо за проектом М. Драгоманова законодавчу владу в Росії мав
здійснювати двопалатний парламент [1, с. 285], то Грушевський пропону�
вав варіант однопалатного парламенту [8, с. 24–25]. При цьому він зазна�
чав, що верхня палата скомпрометована практикою європейських країн
як застаріла і нераціональна. З цією думкою не можна погодитися. Так, Ж.
Зіллер вважає, що саме «однопалатні парламенти є відхиленням від євро�
пейської традиції, у якій необхідність подвійного представництва,
пов’язана з соціальною чи географічною різноманітністю, супровод�
жується, як правило, ідеєю, що законодавча процедура, котра вимагає
участі двох палат, є гарантією гласності та врахування позицій меншості»
[14, с. 76]. За Драгомановим гласні (депутати. — Л. К.) першої палати —
Державної Думи — мали обиратися на основі загального виборчого права,
а другої — Союзної Думи («як представниці областей») — обласними ду�
мами. Важливою й актуальною є думка Драгоманова про призначення «со�
юзних палат» (зразком яких він вважав сенат США і раду кантонів Швей�
царії), яке полягає «в тому, щоб зупиняти рішення і дії як центрального
уряду, так і державних палат, які суперечать інтересам кожної з облас�
тей» [1, с. 286, 326 та ін.]. Наголосимо, що вибір Драгомановим як прикладу
для наслідування США і Швейцарії зумовлений, зокрема, тим, що в цих
державах кожний суб’єкт федерації (відповідно — штат чи кантон) має
рівну кількість представників у «союзній палаті», незалежно від кількості
населення [15, с. 24–25].

Аналіз обох варіантів показує, що Грушевський, по суті, пропонував
обмежитись однією палатою з тих самих міркувань, з яких М. Драгоманов
передбачав створення другої палати, — для захисту інтересів самовряд�
них областей, які делегують своїх представників до законодавчого органу
держави [8, с. 24–25].

Оскільки за проектами і Драгоманова і Грушевського більшість облас�
тей були б не�великоросійськими за складом населення, враховуючи, що
так звані «інородці» становили більшість населення Росії, наслідком ре�
алізації цих пропозицій мало б стати домінування представників пригноб�
лених народів у сформованому, згідно з цими проектами, парламенті Росії.
Це призвело б до створення конституційно�правових передумов для
ліквідації національного гноблення і поступового досягнення рівноправ�
ності всіх народів Росії.

У проектах передбачалися різні форми територіальної автономії. Кри�
терієм запропонованого Драгомановим поділу Росії на області була су�
купність «географічних, економічних та етнографічних (кожна з областей
повинна була «охоплювати собою краї, однорідні за характером… населен�
ня» [1, с. 315]) умов» [1, с. 281], а не виключно національний принцип, як у
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Грушевського. Дещо пізніше Грушевський писав з цього приводу: «Своєю
метою він (Драгоманов. — Л. К.) ставив перебудову сучасної Росії на феде�
ративних засадах, з національно�територіальною автономією в основі (у
самого Драгоманова, проте, цей принцип національно�територіальної ав�
тономії невдало затемнювався ідеєю автономії обласної)» [16, с. 12–13].
З нашої точки зору, це «затемнення» було зумовлене тактичними мірку�
ваннями, прагматичною політичною позицією Драгоманова.

Вчені вже привертали увагу до думки Драгоманова про те, що
національні прагнення можуть знайти щасливий вихід у формі автономії,
коли нація суцільно населяє певну територію, адже «в цьому випадку об�
ласна автономія чи сума обласних автономій може стати автономією
національною» [6, с. 119]. Драгоманов писав, що він «завше був і єсть при�
хильником політичної автономії українців у формі автономії земської:
громад, повітів і країн, в котрій… найліпше може виявитись і автономія
національна» [17, с. 471].

В сукупності Поліська, Київська, Одеська, Харківська області, які про�
понувалося утворити на українських етнічних землях у проекті Драгома�
нова, враховуючи можливість їхнього об’єднання для вирішення спільних
завдань, хоча спочатку і не де�юре, але де�факто утворили б національно�
територіальну автономію всієї України. Тому ми повністю поділяємо дум�
ку про необгрунтованість протиставлення Б. Кістяківським [18,
с. ХХІV–ХХV] поглядів Драгоманова і Грушевського на проблему
національно�територіальної автономії України [6, с. 119]. 

Розвиваючи ідеї Драгоманова в нових історичних умовах, Грушевський
зміг чіткіше, відвертіше і рішучіше сформулювати прагнення українсько�
го народу, щоб «по системі обласної національно�територіальної само�
управи» була організована вся Росія, бо «тільки організація самоуправи на
національній підставі, в територіях національних може знейтралізувати
чи звести до найменших розмірів національну боротьбу, зробивши
національність тим, чим вона повинна бути — підставою, грунтом еко�
номічного, культурного й політичного розвою…» [8, с. 25–26]. Така поста�
новка питання про національно�територіальну автономію України в
складі демократичної федеративної Росії стала можливою лише у зв’язку
з піднесенням українського національно�визвольного руху на початку
ХХ ст. [6, с. 117]. 

У період української революції 1917–1921 рр. ідеї М. Грушевського про
самостійність України зазнали цілком закономірного (хоч, на жаль, і дещо
запізнілого) розвитку, адекватного суспільним реаліям. Вже у праці
«Звідки пішло українство і до чого воно йде» (1917 р.) Грушевський, вказу�
ючи на зв’язок своїх ідей з ідеями кирило�мефодіївців, які діяли в умовах
цензурних обмежень, і Драгоманова, зазначає, що «тепер, коли пропали
всякі обмеження свободи слова, зборів і організацій, українці виступають
рішуче з сим своїм домаганням широкої національно�територіальної авто�
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номії України в федеративній демократичній Російській республіці. Вони
організують на сій основі всю свідому українську людність і від сих дома�
гань не відступлять» [19, с. 42].

Співзвучні ідеям Драгоманова й такі думки Грушевського: «Українська
територія має бути організована на основах широкого демократичного (не�
цензового) громадського самопорядкування, від самого споду («дрібної
земської одиниці»), аж до верху — до українського сойму. Вона має вер�
шити у себе вдома всякі свої справи — економічні, культурні, політичні,
содержувати своє військо, розпоряджатися своїми дорогами, своїми дохо�
дами, землями і всякими натуральними багатствами, мати своє законодав�
ство, адміністрацію і суд. Тільки в певних справах, спільних для всієї
Російської держави, вона має приймати постанови загального її предста�
вительства, в котрім братимуть участь представники України про�
порціонально її людності і людності всієї Російської республіки» [19,
с. 125–126]. Такими загальнодержавними справами, на його думку, мають
бути: «Справи війни і миру, міжнародні трактати, завідування воєнними
силами республіки, пильнування одностайної монети, міри, ваги, оплат
митових (таможенних), нагляд за поштами, телеграфами й залізницями
держави (деякі залізниці, мабуть, і далі будуватиме республіка, і вони бу�
дуть в спільнім завідуванні її міністрів і міністрів краєвих), надавання пев�
ної одностайності карному (уголовному) і цивільному (гражданскому) пра�
ву країв, стеження за додержуванням певних принципів охорони прав
національних меншостей в краєвім законодавстві» [19, с. 133]. У 1917 р. ці
ідеї втілились у І–ІІІ Універсалах та в багатьох нормативно�правових ак�
тах, виданих Українською Центральною Радою до січня 1918 р. 

На початку 1918 р. посилилися фактори, які вели до проголошення по�
вної політичної незалежності України, закріпленої в ІV Універсалі УЦР.
Грушевський проаналізував їх у циклі статей «Самостійна Україна» (які
увійшли до його книги «На порозі Нової України. Гадки і мрії»). Найго�
ловніші з них були наведені у статті «Українська самостійність й її істо�
рична необхідність»: нагальна потреба укладення миру, потреба «більш
рішучої політики в боротьбі з походом Великоросії на Україну під прово�
дом народних комісарів», «необхідність повної свободи в упорядкуванні
соціальних, економічних і фінансових справ України» [20, с. 194–195]. Про�
те і в цій статті ще вказується на потребу не розривати з «федералістич�
ною традицією як провідною ідеєю нашого національно�політичного жит�
тя» [20, с. 196].

Лише після наступу російських більшовицьких військ на Україну в січні
1918 р., який Грушевський розглядав як «продовження, під брехливими де�
магогічними більшовицькими гаслами, того самого завдання на винищення
українства, яке собі була поставила царська зграя жандармів і посіпаків з
початком світової війни», він приходить до докорінного перегляду своїх фе�
дералістських переконань. Бо, як писав Грушевський у статті «Очищення
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огнем», «дуже трудно буде комусь, принаймні якийсь час, називати себе
федералістом, коли федералістами Леніни і Троцькі вважають себе, а під
сим «федералізмом» лежить в дійсності самий поганий, терористичний
централізм. Старий московський централізм виступає тут ще раз перед на�
ми — під маскою більшовизму» [20, с. 197]. Проте навіть у цих умовах час�
тина провідних політико�правових ідей, вироблених Грушевським, які бу�
ли розвитком федералістської концепції Драгоманова (особливо щодо де�
централізації, місцевого самоврядування, прав національних меншин та
ін), знайшли своє втілення у проекті й остаточному варіанті Конституції
Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 р., одним з авторів якої
був Грушевський [21, с. 115–123; 22, с. 116–120]. Але ця проблема вже вихо�
дить за межі теми нашого дослідження.

Таким чином, федералістська конституційно�правова концепція
політичної самостійності України М. Драгоманова була взята за основу і
творчо розвинута М. Грушевським. Завдяки своєму високому теоретично�
му рівню, прагматизмові вона тривалий час була в центрі уваги вітчизня�
ної політико�правової думки, вказуючи найдоцільнішу форму національ�
ного самовизначення українського народу.

Значна частина політико�правових ідей Драгоманова і Грушевського
залишається актуальною в умовах сучасного державотворення і може бу�
ти використана в процесі розробки на основі нової Конституції правової
системи України. Дуже цінні в цьому плані ідеї обох мислителів, яким вла�
стивий значний прогностичний потенціал, для вдосконалення і розвитку
таких конституційно�правових інститутів суверенної України, як загальні
засади конституційного ладу, правовий статус особи, форма держави (зо�
крема, форма державного устрою), місцеве самоврядування та ін.
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Кузьмін В. П. Болонський процес в юридичній освіті
У статті обгрунтовується ідея про те, що поряд з механічним засвоєнням по�

ложень позитивного права і техніки його реалізації студентам мають прищеп�
люватися навички юридичного мислення, осмислення історичної генези право�
порядку та його соціокультурних засад, філософського розуміння сутності дер�
жави і права. 

Ключові слова: Болонський процес, юридична освіта, юридичне мислення,
соціокультурні засади правопорядку. 

Переломные периоды развития государства обуславливают необходи�
мость придания максимального динамизма процессам развития экономи�
ки, социальных и иных сфер общественной жизни. Процессы глобализа�
ции, приобретающие все большее ускорение в последние годы, безуслов�
но, оказывают сильное воздействие на функционирование государств, на
их базовые институты, а значит, и на систему образования. Задачей пер�
востепенной важности в этих условиях является создание эффективной
системы образования, способной работать в современных условиях. По
оценке экспертов в начале XX в. обновление знаний происходило каждые
20�30 лет и общество, в лице одного поколения, не так остро чувствовало
недостаток современных знаний, сохраняя консервативную систему обра�
зования. Сегодня знания обновляются на 15 % ежегодно, т.е. каждые шесть
лет. Существующие в большинстве стран традиционные структуры базо�
вого образования в силу своей инерционности не успевают за происходя�
щими в мире изменениями [1, с. 44]. 

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождаю�
щийся констатацией достижения обучающимся установленных государ�
ством образовательных уровней [2, ст. 1797]. 115555
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В течение ряда лет в России осуществляется реформа образования,
имеющая целью оптимизацию структуры и повышение качества образо�
вательных услуг. Реформирование системы образования является необ�
ходимым условием её адаптации к социально�экономической и политиче�
ской ситуации, складывающейся в России. Главная цель реформы —
развитие системы образования в интересах формирования гармонично
развитой, социально активной, творческой личности и в качестве одного
из факторов экономического и социального прогресса общества на основе
провозглашенного Российской Федерацией приоритета образования.

При этом в российском обществе возникло организованное негативно�
пренебрежительное отношение к юридическому образованию, недооценка
его роли не только в профессиональном плане, но и как фундамента госу�
дарственно�правового мировоззрения. Обществу навязывается мнение о
ненужности юристов. Существует объективная закономерность: любое
явление возникает тогда, когда появляется необходимость защитить ма�
териальные интересы конкретных лиц. Распространение юридических
знаний, повышение правовой культуры в российском обществе представ�
ляет серьезную угрозу интересам коррумпированного чиновничества.
Прикрываясь домыслами о перепроизводстве юристов, отдельные чинов�
ники призывают сократить число лиц, обучающихся в юридических ву�
зах. Подобные навязчивые предложения можно было бы и дальше игнори�
ровать как легкомысленные, абсурдные, примитивные, если бы они не го�
товили соответствующее мнение в обществе. Требование Президента Рос�
сии Д. А. Медведева о повышении качества подготовки юристов восприни�
маются некоторыми ретивыми чиновниками как указание на сворачива�
ние юридического образования. Такие явления можно объяснить прежде
всего низким уровнем культуры в российском обществе, в том числе и пра�
вовой, верноподданическими, вождистскими настроениями и традициями
подхалимажа, доведенными до высшей степени совершенства. Указания
высшего руководителя в России всегда значили больше, чем объективные
потребности общества, требования права и морали. Невежество в государ�
ственно�правовой сфере приводило к узурпации власти, недостаток пра�
вовой культуры — к деформации правосознания и моральным изъянам, а
государственный режим все в большей мере приобретал черты авторита�
ризма.

Критика в адрес юридических вузов вполне справедлива. В условиях
радикальных рыночных реформ на месте системы национального юриди�
ческого образования складывается зачастую эклектика квазиюридичес�
кого просвещения, что не отвечает потребностям общества. В системе
юридического образования наблюдается прагматическая, утилитарная
направленность юридических знаний, их все большая включенность в обо�
рот потребительского общества. Отсюда известное пренебрежение к фун�
даментальной науке и к общетеоретической правовой проблематике в ча�
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стности. Ставка делается на юристов с «гибкой» позицией, которая колеб�
лется вместе с очередными изменениями законодательства. Догматы и
принципы права отбрасываются в сторону как препятствия, мешающие
беспределу криминализованного рынка [3, с. 36]. 

Российское общество, претендуя на звание «гражданского», не может
допустить превращения юридических вузов в технические школы, в кото�
рых осуществляется подготовка казуистов�технологов, чье предназначе�
ние выражается в способности отыскать нужную норму. Высшее юриди�
ческое образование нельзя превратить в ремесло. При таком подходе
преимущество отдается изучению главным образом действующего норма�
тивно�правового материала, подготовке «законников», формалистов, бес�
принципных начетчиков. Студенты при этом заучивают определенные
нормативные положения без глубокого их осмысления. Как только ком�
ментируемое законодательство устаревает либо по каким�то иным причи�
нам утрачивает юридическую силу, такие профессионалы оказываются
неспособными разрешить правовой спор на основе правового мировоззре�
ния, принципов права, духа права.

Российское законодательство развивается небывалыми темпами. При
этом, с одной стороны, законодатель не всегда успевает за требованиями
жизни, с другой — при регулировании некоторых отношений возникает
определенная хаотичность законодательства, вновь принятые законы ед�
ва ли не сразу «обрастают» большим количеством различных поправок,
что затрудняет их единообразное применение [4, с. 42]. 

Высшее учебное заведение путем целенаправленной организации
образовательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения, ис�
пользования дистанционных образовательных технологий создает усло�
вия для освоения образовательных программ определенного уровня и
направленности [5, ст. 837]. 

21 мая Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил
Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ). Глава государства
посетил научную библиотеку ТОГУ, где ему представили возможности
информационно�библиотечного комплекса университета и системы элек�
тронных научно�образовательных ресурсов, встретился со студентами
ТОГУ. Лидер государства беседовал со студенческой молодежью более ча�
са, обсудив вопросы инновационного развития Дальнего Востока, совер�
шенствования системы образования. Особое внимание Дмитрий Медведев
уделил вопросу совершенствования юридического образования, подчерк�
нув его особую роль в процессе формирования гражданского общества в
России. 

Качество образования характеризуется системой показателей, отра�
жающих степень соответствия уровня образовательных услуг потребнос�
тям общества. Эффективность обучения, то есть соотношение между
поставленными задачами и достигнутым результатом, определяется сово�
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купностью многих факторов, влияющих на образовательный процесс. На�
иболее важные из них: начальный уровень знаний обучаемых; способ�
ность обучаемых к восприятию получаемой информации; сбалансирован�
ная методика преподавания.

Если первые два фактора объективно не зависят от вуза, то методики
преподавания являются тем локомотивом, который призван вытянуть
весь образовательный процесс, компенсировать при необходимости низ�
кий начальный уровень знаний и повысить способность обучаемых к вос�
приятию получаемой информации. 

Говоря о методике преподавания конкретной учебной дисциплины, мы
имеем в виду совокупность методов доведения материалов и форм наибо�
лее целесообразной организации учебных занятий. Её практическая реа�
лизация заключается в выполнении с соблюдением определенной после�
довательности комплекса мероприятий: начиная от составления учебной
программы и заканчивая государственным экзаменом, и даже после него,
в процессе воплощения полученных знаний в практической деятельности
выпускников. Кроме того, изучение конкретной дисциплины не следует
рассматривать только как процесс усвоения знаний. Большое значение
имеет становление инициативной личности, способной к адаптации в но�
вых социально�экономических условиях [6, с. 131]. 

В последние годы, на основе стремления «вписаться» в Болонский про�
цесс все большую популярность приобретают разнообразные модели пра�
вового образования, создаваемые в различных регионах России. Изучая
современные тенденции образовательной политики и перспективы их ре�
ализации, необходимо обратить внимание на сущность базовых понятий.
Известно, что правовое образование является основой процесса усвоения,
принятия и реализации субъектами правовых ценностей общества.

Общество, правовая практика определяют позитивную или негативную
направленность правовой социализации и правового образования. Лич�
ность активно и избирательно воспринимает внешнее воздействие, пре�
ломляя его сквозь призму внутренних помыслов, убеждений, которые
сложились первоначально. Правовое образование способно направить
этот процесс в целенаправленное позитивное русло [7, с. 38]. 

Во многих образовательных программах доминирует нормативный
подход в правовом обучении, предполагающий передачу информации о
праве, действующих нормативных правовых актах. При этом не предус�
матривается формирование социально�правовой активности субъектов
обучения, умения оценивать право и правовые явления.

В этом плане невозможно переоценить роль учебной дисциплины «тео�
рия государства и права». Процесс изучения теории государства и права
заключается в усвоении системы понятий и категорий, которые тесно вза�
имосвязаны, а также раскрытии сущности и содержания основных госу�
дарственно�правовых явлений, формирование, развитие и функциониро�
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вание которых происходит на основании общих закономерностей, то есть
объективно существующих причинно�следственных связей. Следователь�
но, государственно�правовые явления определенным образом детермини�
рованы. Названные проблемы и составляют предмет теории государства и
права.

В учебной программе должен выдерживаться элементарный принцип
обучения «от простого к сложному». Процесс юридического образования,
основанный на применении метода поэтапного формирования знаний, яв�
ляется классическим. Он заключается в создании прочного фундамента
знаний в различных областях. При этом происходит постепенное сужение
сферы познания с одновременным углублением в изучаемый материал.
Формируется своеобразная пирамида, в основе которой общеобразова�
тельные дисциплины, формирующие базу знаний и развивающие интел�
лект. 

Метод поэтапного формирования знаний особенно актуален в условиях
диверсификации систем высшего образования. Включившись в Болонский
процесс и вырабатывая новые формы и методы организации системы об�
разования, нельзя допустить утраты того положительного опыта, который
накоплен в нашей стране.

Новые информационные и коммуникационные технологии расширили
возможности доступа к разнообразной информации, позволили сущест�
венно расширить арсенал приемов и средств, используемых в процессе
обучения. 

Основной целью информатизации Тихоокеанского государственного
университета является повышение результативности и качества основ�
ных видов университетской деятельности за счёт создания единого ин�
формационно�образовательного пространства университета, интегриро�
ванного в региональное, российское и мировое информационное простран�
ство [8]. 

Одним из факторов повышения креативности обучения является ши�
рокое внедрение в учебный процесс тестирования. Систему тестирования
принято рассматривать как форму контроля знаний студентов, а значит,
проверки качества образовательного процесса. По мнению автора, тести�
рование следует рассматривать только как средство активизации позна�
вательного процесса, внедрение своего рода игровых моментов в обучение.
Очевидно, что эксперименты со всеми видами тестирования воспитывают
у студентов установку на развитие исключительно механической памяти,
отрывочного, а не целостного восприятия действительности. Выпускник в
этом случае не получает навыка элементарного общения с людьми, а в его
будущей профессиональной деятельности необходимо уметь убеждать,
доказывать, мотивировать, обосновывать. Без устных собеседований на
семинарах и устных экзаменов студент юридического факультета дегра�
дирует в профессиональном смысле. 
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Натаскивание на тестах плодит грубых начетчиков, все таланты кото�
рых заключаются в умении угадать нужный вариант из заранее заготов�
ленных. «Натасканный» на тестах дипломированный юрист на практике
просто теряется в обилии законодательства, и научить его рассуждать,
обосновывать справедливое решение при такой системе образования не�
возможно. Такие подходы не имеют ничего общего с реформой образова�
ния, основанной на включении России в Болонский процесс.

На протяжении жизни одного человека в наши дни происходят такие
изменения, для которых раньше требовались столетия. Поэтому любое
знание, данное студенту в готовом виде жесткой схемы, устаревает до
того, как появляется возможность его использовать в юридической прак�
тике. Тестами этого не достичь. Юрист сегодня — это исследователь, тео�
ретик, в известной мере ученый, активно пользующийся достижениями
науки. Ограничивать юриста рамками безжизненной схемы недальновид�
но и пагубно для общества.

Государственный образовательный стандарт предусматривает, чтобы
юрист понимал сущность и социальную значимость своей профессии, чет�
ко представлял сущность, характер и взаимодействие правовых явлений,
знал основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область
его деятельности, видел их взаимосвязь в целостной системе знаний и зна�
чение для реализации права в профессиональной деятельности.

В проекты стандартов третьего поколения включены такие социально�
личностные компетенции юриста, как способность понимать движущие
силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненаси�
лия в истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества.

В процессе обучения ключевой фигурой должен быть не студент, а пре�
подаватель. От личности преподавателя зависит интерес студентов к изу�
чаемому предмету и глубина читаемого учебного курса. Преподаватель,
обладающий духовно�нравственными принципами, обширными научны�
ми познаниями, — главное действующее лицо учебного процесса. Именно
он знает и тонко чувствует меру в использовании традиций и новаций,
умеет проявлять внимание и милосердие к студентам на индивидуальной
основе. Когда же содержание и интенсивность учебного процесса начина�
ют устанавливать студенты и их родственники, возникает ситуация
абсурда. 

Нужно остановить процесс проникновения псевдоценностей потреби�
тельского и уголовного мира в кадровый корпус российских юристов. Под�
готовку юристов следует рассматривать как часть развития общенацио�
нального сознания. Правовая культура обучающихся юристов не может
быть сведена к сиюминутным потребностям экономического расчета.
Юридическое образование не должно подстраиваться под конъюнктур�
ные политические и экономические лозунги [4]. Такой подход приводит к
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формированию отрывочных правовых знаний, дезориентации правосо�
знания и разрушению системной основы в правовой сфере. Включаясь в
Болонский процесс, юридическое образование России и других стран
постсоветского пространства должно сохранить то положительное, что
было накоплено советской и российской школой.
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ООссннооввнніі  ннааппрряяммии  ррееффооррммуувваанннняя  
ттаа  ссттааннддааррттииззааццііїї  ввиищщооїї  ююррииддииччннооїї  ооссввііттии

Кравчук М. В. Основні напрями реформування та стандартизації вищої
юридичної освіти

Досліджено основні проблеми функціонування вищої юридичної освіти, зок�
рема європеїзації, посилення професіоналізму, спеціалізації, визначення ролі
державних і приватних ВНЗ у підготовці кадрів. Обгрунтовано основні напрями
реформування правової освіти в Україні, насамперед вироблення стандартів
вищої юридичної освіти, посилення практичної підготовки випускників. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: реформування вищої юридичної освіти, юридичні клініки,
стандарти вищої юридичної освіти. 

Загострення глобальних проблем сучасного людства свідчить про
необхідність суттєвого прискорення становлення нової соціокультурної
реальності, де найважливішу роль повинна відігравати сучасна система
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освіти, зокрема вища юридична освіта (не випадково ЮНЕСКО проголоси�
ло ХХІ століття — століттям освіти) [9]. На думку багатьох учених, вища
юридична освіта є необхідною складовою юридичної професії, найбільш
вагомою частиною вищої освіти, запорукою професійної компетентності
правника, середовищем формування юристів нового покоління [1]. Це
підтверджує, що вона відіграє важливу роль у суспільному розвитку, дер�
жаво� та правотворенні України.

При встановлені високих вимог до вітчизняної юридичної освіти та
окреслені основних напрямів її реформування та стандартизації слід вра�
хувати, що в умовах розбудови незалежної, правової держави вона досяг�
ла достатньо високих параметрів, виробила позитивні тенденції. З підви�
щенням значення права у житті суспільства суттєво розширились межі
правової діяльності у сферах державного будівництва, економіки, забез�
печення суспільного порядку тощо, а відтак значно зріс престиж юридич�
ної професії, роль правників у суспільстві [1]. Водночас не всі випускники
юридичних вузів сьогодні працевлаштовуються за спеціальністю, хоча во�
ни конкурентоспроможні й можуть самі створити власне робоче місце. 

Позитивом можна вважати збільшення кількості юридичних ВНЗ
різних форм власності, в тому числі відомчого підпорядкування, зокрема у
структурі МВС України, прокуратури України. Значною мірою зросли об�
сяги та урізноманітнилися форми правового навчання. Відсутність дер�
жавних стандартів у юридичній освіті дала змогу знайти оптимальний
зміст освіти, досягти певних успіхів окремим навчальним закладам.

Нині за темпами обсягів підготовки правників Україна майже досягла
рівня США, втім це не дає підстав стверджувати, що в Україні відбу�
вається перенасичення ринку праці юристами: для України це зростання
є бажаним (нині на 1 тис. населення в Україні припадає три юристи, в
США — 34 юристи) [10]. Сучасний стан суспільного розвитку, утверджен�
ня правової держави вимагає формування нової генерації правників для
правоохоронних органів, державної влади та управління [3]. Вітчизняна
вища юридична освіта, незважаючи на процес підвищення якісних пара�
метрів, потребує подальшого її розвитку та стандартизації.

В Україні система вищої юридичної освіти функціонує за безпосеред�
нього «державного регулювання». Ліцензування (правомочність розпочати
освітню діяльність) й акредитацію (право проводити освітню діяльність)
юридичних навчальних закладів здійснює Міністерство освіти та науки
України. Держава також взяла на себе функцію контролю за якістю юри�
дичної освіти, однак державних стандартів вищої юридичної освіти поки
що не затверджено. Тому предметом найбільшого занепокоєння навчаль�
них закладів (особливо недержавних) є втручання держави у сферу
освіти. Для якісного навчання, виховання, професійної правової підготов�
ки громадян України, забезпечення потреб суспільства й держави у
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кваліфікованих фахівцях�юристах закономірним є пошук гармонійного
механізму врегулювання освітніх суспільних відносин.

Проблемам реформування і стандартизації юридичної освіти присвя�
чені праці М. Аракеляна, Т. Варфоломеєвої, В. Гошовського, В. Журавсь�
кого, С. Ківалова, В. Ковальського, С. Козлова, В. Комарова, С. Леонової,
Ю. Оборотова, В. Опришка, Р. Петрова, В. Тація, Ю. Шемшученка та ін. [2,
11]. Аналіз праць свідчить, що офіційна позиція є такою: зміст і якість
юридичної освіти не відповідають сучасним потребам суспільства, на�
вчальні заклади, котрі готують висококваліфікованих правознавців, мож�
на перелічити на пальцях, тому юридична освіта відстає від глобальних
тенденцій розвитку, демократизації суспільства. Дедалі більше прояв�
ляється недостатня відповідність юридичної освітньої сфери характеру і
змісту українських реформ. Спроби модернізувати зміст юридичної освіти
на всіх рівнях за рахунок введення до навчальних планів нових навчаль�
них дисциплін тільки призвели до перевантаження студентів. 

Отже, відсутність нині в Україні ефективної державної політики в га�
лузі вищої юридичної освіти зумовлює необхідність реформування юри�
дичної освіти та створення відповідних стандартів. До реформування
підготовки правників спонукає європеїзація української освіти, активне
запровадження Сорбонсько�Болонського процесу. Вказана модель освіти
виходить за межі Європи та стає частиною процесу глобалізації освіти, і
зокрема вищої юридичної освіти. Наприклад, члени Європейської
асоціації юридичних факультетів пропонують розпочати процес створен�
ня «єдиного європейського простору юридичної освіти» на засадах уні�
фікації правил здійснення юридичної практики в країнах Європи [7]. Пе�
редбачено зорієнтувати навчальні програми з підготовки бакалавра на
вивчення національного права, а навчальні програми освітнього рівня
магістра — на вивчення засад міжнародного, порівняльного та європейсь�
кого права. На жаль, представники українських юридичних навчальних
закладів не беруть активної участі в обговоренні Сорбонсько�Болонського
процесу. Тому важливим є усвідомлення цілей і завдань цього освітнього
процесу, дослідження його можливого впливу на реформу юридичної
освіти в Україні, проте ця тема є предметом не однієї дискусії.

Крім того, стандартизація узагальнить навчальні плани, програми ба�
зових дисциплін, організацію самостійної роботи студентів, оптимізує
інноваційні форми навчання (оскільки дипломи однакового зразка, а якість
і зміст навчання — різні); норми робочого часу та навчального наванта�
ження викладачів тощо. Це повинно уніфікувати вищу юридичну освіту, а
не загнати її в міцні обійми авторитарного керівництва. 

Державні стандарти, на нашу думку, теж можуть бути диференційова�
ними. Критерієм такої диференціації може стати чітко визначений
пріоритет: для чого готується правник, в якій сфері він застосовуватиме
набуті знання. Якщо для підвищення кваліфікації менеджера, керівника
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підприємства, установи, тут будуть одні вимоги і стандарти. Але якщо лю�
дина готується стати професійним юристом або працювати в державних
структурах, тут, вочевидь, слід встановити інші, вищі вимоги. Тобто не�
обхідно визначити і встановити стандарти для ВНЗ, що готуватимуть
фахівців для публічної сфери та юристів, які бажають працювати у сфері
приватних інтересів. Відтак необхідно виробити єдиний кадастр, кла�
сифікатор спеціальностей, різновидів юридичної професії. 

Отже, на основі вироблених підходів учених�юристів можна визначити
наступні напрями реформування юридичної освіти в Україні. По�перше,
кожен вищий навчальний заклад повинен самостійно сформувати на�
вчальні плани з переліком навчальних дисциплін, запропонованих для
вивчення студентам, із збереженням широких можливостей вибору на�
вчальних дисциплін при мінімальному наборі обов’язкових фундамен�
тальних базових дисциплін (переважно на молодших курсах), на основі
встановлених стандартів. Крім того, освіту можна поділити на загальну
(юридичну) і спеціальну — спеціалізація по галузях і інститутах права,
практичному спрямуванню.

По�друге, основну увагу слід приділити якісній підготовленості науко�
во�педагогічних кадрів, що охоплювало б не тільки високий рівень компе�
тентності, а й волю до інноваційної діяльності, використання сучасних ме�
тодів освіти, мультимедійних засобів, бажання самовдосконалюватися.
Досягти високого рівня якості науково�педагогічних кадрів через
закріплення більш високого соціального статусу викладачів і справедливе
фінансове забезпечення цього статусу; запровадження системи постійно�
го підвищення кваліфікації, стажування за кордоном, удосконалення на�
вчальних методик для викладачів тощо. Особливу увагу необхідно зверну�
ти на те, що якість викладацького персоналу великою мірою залежить від
його реакції на інформатизацію та технологізацію навчального процесу. В
сучасних умовах необхідно широко використовувати можливості нових
інформаційних і комунікаційних технологій, реалізовувати новаторські
концепції та методи [3]. За нинішньої фінансової скрути це складне за�
вдання. Воно полягає у забезпеченні ВНЗ сучасною комп’ютерною
технікою і створенні на базі провідних юридичних закладів системи пе�
репідготовки та підвищення кваліфікації викладачів щодо застосування в
навчальному процесі інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

По�третє, у навчальних закладах треба готувати фахівця�енциклопе�
диста, що характерно для європейської освітянської традиції. Завданням
ВНЗ має стати надання певного рівня освіти, а не певного рівня квалі�
фікації, що є у нас. Оскільки підготовка досвідченого фахівця�практика є
непосильним завданням для навчального закладу. Непосильне завдання
тому, що може бути зроблено лише за рахунок певних процедур допуску
до юридичної професії, враховуючи її особливості та соціальну зна�
чущість [4]. Тобто навчання повинно відбуватися у ВНЗ, де компетентні
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викладачі володіють освітніми технологіями як частиною педагогічної
майстерності, а практику слід винести назовні — не для того, щоб продов�
жити навчання, а для того, щоб надати можливість для пробної реалізації
здобутої освіти. Практичну підготовку студентів треба проводити під
керівництвом професіоналів, які працюють «на владу», на працедавця
(у комерційних і некомерційних організаціях), на клієнта і на себе (адвока�
ти, практикуючі юристи), на суспільні інтереси (юристи недержавних пра�
возахисних організацій). Практичні навички професії слід здобувати та�
кож через активну участь студентів у юридичних клініках, котрі отрима�
ли відповідний дозвіл та державне визнання.

По�четверте, слід якомога більше використовувати у навчальному про�
цесі найсучасніші методики викладання, в тому числі інтерактивні методи
навчання. Це, зокрема, і ситуативні вправи, і міні�лекції, і робота в малих
групах, і мозковий штурм тощо. Виконання тестових завдань з викорис�
танням ЕОМ має стати швидким, ефективним та об’єктивним способом
оцінювання знань студентів [6].

По�п’яте, в стандартах юридичної освіти необхідно визначити
мінімальний обсяг реального фінансування з підготовки саме юристів, які
приносять університету чималі кошти, що забезпечить матеріальні ресур�
си для справедливої оплати праці викладачів, їх стимулювання до само�
вдосконалення [4].

Потрібно подолати нині не зовсім коректне ставлення до приватних
юридичних ВНЗ. Окремі приватні навчальні заклади гідно витримали
випробування і чимало невирішених проблем існують у державних. Для
досягнення фахової, високоякісної вищої юридичної освіти в Україні
потрібно і в державній, і в приватній формах юридичної освіти запровади�
ти єдині диференційовані стандарти, які забезпечили б можливість випу�
ску високопрофесійного юриста, здатного відповісти на всі виклики сучас�
ного суспільства. Тому неправомірно протиставляти приватну і державну
форми освіти. Це порушило б принцип верховенства права, принцип
рівності всіх форм власності, право кожного громадянина на освіту і рів�
ність усіх суб’єктів правовідносин перед законом. Таке протиставлення
суперечить принципам правової, демократичної держави, за розбудову
якої повинна взяти на себе відповідальність юридична спільнота. 

Згубним і несправедливим є домінування п’яти класичних авторитет�
них юридичних ВНЗ, заснованих ще у радянський період, над іншими за�
кладами. Цей процес повинен утверджуватися реальними досягненнями у
розвитку освіти.

Одним із заходів оптимізації вітчизняної моделі освіти може стати
створення з представників всіх регіонів постійно діючого координаційного
органу, який би гармонізував, узгоджував цей процес.

Певною мірою розвиток юридичної освіти гальмує традиційна постра�
дянська модель освіти (за твердженням науковців — підтримуюча). Ця
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модель побудована на авторитарному стилі викладання, її мета — переда�
ти студентам накопичені знання, при цьому студенти відіграють пасивну
роль; протилежна — інноваційна модель, до якої перейшла вже більшість
розвинених країн світу, базується на застосуванні новітніх методик у на�
вчанні, її мета — сформувати у студента потребу в знаннях, викликати
зацікавленість у навчанні, зробити студента основним активним учасни�
ком навчального процесу [5].

Сучасна правова база в галузі вищої освіти містить положення, які вка�
зують на необхідність запровадження інноваційних методів навчання,
створення інститутів підвищення кваліфікації науково�педагогічних
працівників, залучених до викладання правових навчальних дисциплін
тощо. Єдина проблема — здебільшого декларативний характер таких по�
ложень [8]. Докорінно змінити якість вищої юридичної освіти в Україні
можна лише шляхом послідовного, цілеспрямованого впровадження інно�
ваційної моделі освіти, через практичну реалізацію стандартів і реформу�
вання юридичної освіти в Україні.

Отже, заходи, спрямовані на поліпшення вищої юридичної освіти,
можуть бути наступні: реформування і затвердження стандартів вищої
юридичної освіти; визначення навчальних предметів, з урахуванням їх
вибору за бажанням студентів, крім фундаментальних; високоорганізова�
на перепідготовка викладачів; кардинальна зміна практики випускників
ВНЗ, виокремлення її від освіти у ВНЗ. Вищам готувати енциклопедистів
права, а практику покласти на інші установи, однією з найбільш ефектив�
них структур мають стати юридичні клініки.

Незаперечними принципами та підходами повинні стати: рівність форм
власності, рівність всіх перед законом, в тому числі авторитетних ВНЗ,
широка автономія всіх ВНЗ, сприяння розвитку студентського самовряду�
вання, наявність затвердженого єдиного кадастру юридичних спеціально�
стей і професій, запровадження загальної юридичної освіти і спеціальної
юридичної освіти (вузька спеціалізація — корпоративне право), детальне
визначення навантаження викладачів, а з метою збільшення престижу
юридичної професії встановити для викладачів гідну заробітну плату. 

З огляду на складність реформування вищої юридичної освіти не�
обхідно її розпочати зі створення на базі Міністерства освіти і науки та
Міністерства юстиції України дійової ради із залученням представників
усіх регіонів для розробки і впровадження стандартів вищої юридичної
освіти, які потрібно закріпити законодавчо.
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Сільнова А. О. ОрганізаційноQправові аспекти розвитку політики ЄвроQ
пейського Союзу в сфері наукової діяльності

Аналізується передовий досвід організаційно�правового регулювання на�
укової діяльності країн ЄС. Дається правова характеристика процесів, які
відбуваються у європейській науково�технічній сфері, що дає змогу окреслити
коло найбільш вагомих чинників, які визначають стан та напрями трансфор�
мації європейської наукової політики.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: європейський науковий простір, наукова діяльність, наукова
політика.

Потреба інтеграції України в єдиний європейський науковий простір
зумовлює необхідність пошуку державою оптимальних шляхів та
механізмів співпраці з Європейським Союзом (ЄС) у сфері науки та інно�
ваційних технологій. Актуальність аналізу політики ЄС у сфері науки виз�
начається доцільністю використання досвіду країн�членів ЄС у форму�
ванні й впровадженні стратегії розвитку науки для розробки й оптимізації
політики нашої держави у цій сфері.

Ще одним фактором є необхідність врахування можливих ризиків та
загроз для національних інтересів України, які можуть виникнути через
незбалансованість взаємодії України з ЄС у сфері науки (відтік вітчизня�
них наукових кадрів, переорієнтація творчого пошуку наукових колек�
тивів та окремих дослідників у невигідному для України руслі тощо).
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Нині ЄС є одним з головних центрів науково�технічного та економічно�
го розвитку в сучасному світі, на країни Об’єднаної Європи припадає
найбільша кількість кваліфікованих фахівців у різноманітних галузях на�
уки. Проблеми уніфікації інноваційної політики та вдосконалення науко�
вої інфраструктури посідають найважливіше місце поряд із проблемами
ринку праці та узгодження макроекономічної політики.

Політиці країн ЄС у науково�технологічній та інноваційній сферах ос�
таннім часом присвячено цілу низку публікацій вітчизняних фахівців. На
думку більшості авторів, що займаються дослідженнями тенденцій роз�
витку науково�технологічної політики європейської спільноти, таких, як
І. Єгоров, Л. Зубченко, В. Ситнік, Н. Чухрай, Україна зможе на паритетних
умовах співпрацювати з ЄС, орієнтуючись на власні національні інтереси
у сфері науково�технічного прогресу, та адекватно реагувати на виклики
часу, тільки чітко усвідомивши особливості сучасної політики ЄС у сфері
науки, її стратегічні цілі, завдання й механізми реалізації.

Протягом багатьох років ЄС координує свою політику в науково�тех�
нічній сфері завдяки застосуванню різноманітних механізмів взаємодії,
зокрема розробці загальних науково�технічних програм. Слід зазначити,
що деякі держави, що не є членами ЄС, дедалі активніше беруть участь у
науково�дослідних програмах ЄС [1, с. 20]. Розробка й впровадження
спільної політики країн ЄС у сфері науки і техніки була започаткована ще
у 70�і роки ХХ ст. У 1973 р., після вступу до ЄС Великобританії, Ірландії та
Данії, була висунута ідея створення єдиного європейського наукового про�
стору. Наступного року Рада Міністрів ЄС затвердила першу програму
спільних наукових досліджень на 1974–1977 рр. Ця подія вважається
офіційним народженням спільної політики країн�членів ЄС у сфері науки
й техніки.

Нині політика європейської спільноти у сфері науково�технічних інно�
вацій визначається передусім трьома основними показниками: 1) щорічні
витрати на розвиток наукових досліджень і технологічних інновацій ста�
новлять близько 4 % бюджету ЄС; 2) результати проведених досліджень і
запропонованих інновацій стають надбанням усіх членів ЄС однаковою
мірою, незалежно від участі країни у фінансуванні здійснюваних проектів;
3) основним механізмом реалізації політики ЄС у сфері науково�технічно�
го розвитку є розробка та реалізація середньострокових рамкових про�
грам [2].

Сучасна політика ЄС у сфері науки підпорядкована загальній стратегії
його розвитку, що була сформульована у 2000 р. на Лісабонській сесії
Європейської ради (куди входять глави держав та урядів країн�членів
Євросоюзу й голови Європейської комісії). Ця стратегія передбачала пере�
творення Євросоюзу до 2010 р. у найбільш динамічну й конкурентоспро�
можну в світі економічну зону, що ґрунтується на економіці, заснованої на
знаннях. Перехід до інноваційної за своєю суттю «економіки знань» мав
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статися завдяки проведенню відповідної політики у сфері науки, яка
відповідала б потребам інформаційного суспільства, прискоренню струк�
турних реформ та створенню єдиного внутрішнього ринку Євросоюзу.
Кінцевим результатом реалізації Лісабонської стратегії вбачалося досяг�
нення рекордних темпів економічного зростання, цілковита зайнятість на�
селення і максимальна соціальна справедливість у країнах Євросоюзу.

Однак уже в 2005 р. Європейська Рада розглянула результати ре�
алізації Лісабонської стратегії за п’ять років і дійшла невтішного виснов�
ку, що ці амбіційні плани провалились. Однією із основних причин був
неналежний рівень фінансування наукових досліджень і технологічних
інновацій (у середньому по ЄС цей показник склав близько 2 % ВВП, що
становить майже критичну межу, нижче якої починаються стагнація й де�
градація науки й технологій) [3].

Європейська Рада розробила нову редакцію Лісабонської стратегії, в
якій значна увага приділялася стимулюванню економічного зростання
шляхом збільшення фінансування наукових досліджень та інноваційних
технологій. Головним напрямом політики в галузі наукових досліджень і
розробок було визнано стимулювання досліджень у сфері інформаційно�
комунікативних технологій (ІКТ), оскільки саме вони у 2005 р. забезпечи�
ли 40 % приросту продуктивності праці і 8 % ВВП у країнах ЄС [4].

Згодом головним інструментом реалізації спільної науково�технічної
політики стала система науково�технічних програм, серед яких централь�
не місце посідають так звані Рамкові програми ЄС, що визначають пріори�
тетні для фінансової підтримки напрями досліджень. Вони розробляються
і подаються Європейською Комісією на розгляд Ради і Парламенту ЄС, які
й приймають спільне рішення щодо них. Такі програми визначають стра�
тегічні цілі, пріоритетні напрями та обсяги фінансування наукових
досліджень і технологічних розробок. Окремо виділяються дослідження,
які цікавлять ЄС, проте вимагають особливо значних фінансових витрат.
Такими дослідженнями й розробками є проекти, спрямовані на підвищен�
ня конкурентоспроможності товарів ЄС, створення єдиного ринку, науко�
во�технічну консолідацію учасників Євросоюзу [5, с. 4–5].

Рамкові програми ЄС є частиною широкої стратегії ЄС щодо поліпшен�
ня умов дослідницької та інноваційної діяльності в Європі. Вони націлені
на розвиток найбільш перспективних і конкурентних науково�техно�
логічних розробок в Європі. Участь у них дає унікальні можливості отри�
мання фінансування для спільних розробок з європейськими партнерами
і реалізації їх на міжнародному ринку іншим країнам світу (не членам ЄС).
Особливістю такої співпраці є те, що учасники таких проектів володіють
правами інтелектуальної власності на результати проекту і мають всі
можливості одержання прибутків від їх комерціалізації.

Шоста рамкова програма ЄС з наукових досліджень та інноваційних
технологій внесла суттєві зміни до стратегії співпраці з третіми країнами.

ППррооббллееммии  єєввррооппееййссььккооїї  ііннттееггррааццііїї  уу  ссффеерріі  ооссввііттии  іі  ннааууккии

116699

Українсько
грецький міжнародний науковий ю
ридичний журнал «П

орівняльно
правові дослідження», 2009, №
 1



ППррооббллееммии  єєввррооппееййссььккооїї  ііннттееггррааццііїї  уу  ссффеерріі  ооссввііттии  іі  ннааууккии

Європейською Комісією на початку 2000 р. був запропонований проект
створення Європейського наукового простору (ЄНП), який був затвердже�
ний Європейською Радою того ж року [6]. Цей документ є досить деталь�
ним планом налагодження взаємовигідного науково�технологічного
співробітництва, спрямованого на досягнення цілей, сформульованих у
Лісабонській стратегії. Його особливість полягала в тому, що Європейсь�
кий науковий простір проголошувався відкритим для всіх країн світу. Цим
надавалися нові можливості політиці міжнародного науково�технічного
співробітництва. Особлива увага приділялася країнам з перехідною еко�
номікою, зокрема членам СНД. Щодо них ставилася мета, по�перше, спри�
яти стабілізації наукового потенціалу цих держав, по�друге, допомагати у
розв’язанні проблем, що становлять взаємний інтерес.

Для активізації партнерства і взаємообміну цих країн з науковими
співтовариствами ЄС були створені INTAS (Міжнародна асоціація спри�
яння співробітництву з ученими з нових незалежних держав колишнього
Радянського Союзу), МНТЦ (Міжнародний науково�технічний центр у
Москві), УНТЦ (Український науково�технічний центр у Києві) та ін.

Сьома рамкова програма наукових досліджень і технологічного розвит�
ку Європейського Союзу, по суті, конкретизувала й розвинула стратегічні
цілі й механізми їх досягнення, закладені в попередній програмі [7]. У ній
чітко визначено цілі створення єдиного Європейського наукового просто�
ру: створення максимально сприятливих умов для інноваційних
досліджень у Європі, підвищення результативності наукової діяльності та
посилення інноваційних процесів у Європі. Завдання ЄНП — забезпечити
максимально ефективне використання наукового потенціалу і матеріаль�
них ресурсів країн ЄС та тісного співробітництва з усіма регіонами світу.

Сьома рамкова програма виділяє 6 цільових регіонів (зокрема, такими
регіонами є Східно�Європейський та Центрально�Азійський, куди вхо�
дять країни СНД), з якими ЄС реалізовує активне міжнародне науково�
технічне співробітництво. Країни, що входять до шести регіонів, мають
можливість брати участь у наукових проектах Сьомої рамкової програми
за рахунок фінансів Єврокомісії. При цьому самі ці країни, на відміну від
членів ЄС та асоційованих країн, свої кошти у формування бюджету про�
грами не вкладають. 

Така політика Євросоюзу, безумовно, сприятиме підвищенню резуль�
тативності наукових досліджень й інноваційних технологічних розробок
не тільки у межах ЄНП, а й у тих регіонах світу, які підпадають під її
вплив, що є позитивом для всіх учасників цього процесу.

Важливою особливістю Сьомої рамкової програми є створення в ЄС
Європейської ради з досліджень — структури, яка буде займатися фінан�
суванням фундаментальних наукових досліджень. Завданням Ради має
стати розподіл грантів на основі оцінки наукової цінності теоретичних
досліджень, безвідносно до перспектив їх безпосередньої технологізації.
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Такі фундаментальні знання, хоча й не знаходитимуть прямого практич�
ного втілення, є вкрай необхідними для розвитку прикладних досліджень,
отже, і для інноваційних технологій.

Політика ЄС, спрямована на синхронізацію фундаментальних і при�
кладних досліджень, є достатньо аргументованою і цілком виправданою.
Вона сприятиме розвиткові науки як системи теоретичного знання й осно�
ви прикладних інноваційних досліджень і технологічних розробок.

Головним елементом ініціативи Євросоюзу, спрямованої на розвиток
дослідництва, стало створення Європейського інституту інновацій та тех�
нологій. Пріоритетними напрямами досліджень інституту стануть проекти
нового покоління в галузі інформаційних технологій, біологічного палива і
пошуку альтернативних джерел енергії [8, с. 18].

Повноцінні наукові дослідження у ВНЗ нині неможливі без інтенсивної
співпраці вчених, науково�дослідних установ та інститутів усередині
країни і за її межами. Інтеграція в науковій сфері підвищує роль науково�
дослідних об’єднань. Зокрема, важливим елементом німецького науково�
дослідного співтовариства є науково�дослідні установи, що існують у
тісній співпраці з вузами і економічними організаціями: Об’єднання ім.
Гельмгольца, Товариство ім. Фраунгофера, Товариство ім. Макса Планка і
Об’єднання ім. Лейбніца, діяльність яких координується Німецьким на�
уково�дослідним суспільством.

Таким чином, у глобальному масштабі політика європейської спільноти
в науковій сфері спрямована на гармонізацію взаємодії науки і практики,
фундаментальних і прикладних знань, нових теоретичних ідей та інно�
ваційних технологій. Такий шлях є, очевидно, найоптимальнішим для
розвитку знань.

Для України, яка перебуває в пошуках свого шляху, дуже важливо не
допустити принципових помилок. Ризик полягає у тому, що значно легше
віддати перевагу успішному «шаблону», зокрема, зовні привабливому
економічному розвитку, без урахування в єдиній цілісній моделі еко�
номічних, соціальних та екологічних факторів, притаманних саме Україні.

З огляду на це аналіз системи реформування науково�дослідної сфери
країн Об’єднаної Європи має неабияке значення для поліпшення стану на�
уково�дослідної роботи нашої держави. Особливу зацікавленість України
повинна викликати наукова політика країн, які є наймолодшими членами
європейської спільноти. 
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ППррааввооввыыее  аассппееккттыы  ииннттееггррааццииии  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ееввррооппееййссккооее  
ппррооссттррааннссттввоо  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя

Матейкович М. С., Богданов А. В. Правові аспекти інтеграції Російської
Федерації до європейського простору вищої освіти

Розглянуто питання правового забезпечення виконання Російською Феде�
рацією вимог Болонської декларації. На основі аналізу федерального законодав�
ства, світового досвіду та правозастосовчої практики сформульовані пропозиції
щодо подальшої модернізації російської системи вищої і професійної освіти.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: Болонський процес, модернізація вищої освіти, європейський
простір вищої освіти.

В 2003 г. (19 сентября) Россия подписала Болонскую декларацию и офи�
циально присоединилась к процессу формирования единого общеевропей�
ского образовательного пространства. Государствами, подписавшими
декларацию, заявлено достижение болонских целей в пределах первого
десятилетия третьего тысячелетия (то есть до 2010 г.).

В научной литературе большинство публикаций в основном посвящено
вопросам развития высшего образования в свете присоединения России к
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Болонскому процессу. Однако, учитывая завершение с окончанием теку�
щего года срока, отведенного для реализации мероприятий, необходимых
для вхождения в европейскую образовательную систему, актуальной
представляется оценка уже принятых государством организационно�пра�
вовых мер в заданном направлении.

Единство европейского пространства высшего образования обеспечи�
вается прежде всего введением сходных периодов обучения и названий
для них. Тем самым было признано целесообразным поделить высшее об�
разование на два уровня, чтобы дать возможность различным категориям
студентов по желанию получать высшее образование разного качества с
различными сроками обучения.

В результате изменений, внесенных Федеральным законом от 24 октя�
бря 2007 г. № 232�ФЗ [1, ст. 5280], в Российской Федерации введена двуху�
ровневая система высшего профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степе�
ни) «бакалавр» — бакалаврат (со сроком обучения 4 года);

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степе�
ни) «специалист» или квалификации (степени) «магистр» — подготовка
специалиста (со сроком обучения 5 лет) или магистратура (со сроком обу�
чения 2 года).

Законом было установлено соотношение между названными уровнями
и определены условия перехода с одного уровня на другой. Так, лица,
получившие степень бакалавра, имеют право продолжить на конкурсной
основе обучение по образовательной программе высшего профессиональ�
ного образования в магистратуре.

При этом получение образования по программам бакалаврата или про�
граммам подготовки специалиста лицами, имеющими диплом бакалавра,
диплом специалиста либо диплом магистра, а также по программам маги�
стратуры лицами, имеющими диплом специалиста, диплом магистра, если
иное не установлено федеральными законами, рассматривается как полу�
чение второго высшего профессионального образования.

Развивая положения закона, приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 442 «Об утвержде�
нии Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования»
определены особенности приема в магистратуру государственных и муни�
ципальных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, в том числе связанные с направлением подготовки, получен�
ной в бакалаврате.

В некоторых странах (Великобритания, Словения, Болгария) сущест�
вует практика поступления в докторантуру тех, кто обладает степенью
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бакалавра. Однако болонская трехуровневая модель (бакалавр — магистр
— доктор) предполагает последовательность перехода с одной образова�
тельной ступени на другую. В связи с этим Федеральным законом «О выс�
шем и послевузовском профессиональном образовании» право поступле�
ния в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру и интернатуру государст�
венных и муниципальных высших учебных заведений предоставлено
гражданам, имеющим высшее профессиональное образование, подтверж�
денное дипломом специалиста или дипломом магистра.

Таким образом, несмотря на небольшое расхождение по срокам обуче�
ния в бакалаврате сегодня практически можно судить о выполнении
Россией требования о переходе на двухуровневую систему высшего обра�
зования.

В рамках дальнейшего реформирования перспективным представля�
ется решение вопроса об объединении программ среднего профессиональ�
ного образования и программ высшего профессионального образования,
завершающегося присвоением степени бакалавра.

По утверждению О. Е. Кутафина, переход на двухуровневую систему
подготовки лиц с высшим образованием вступает в противоречие с други�
ми элементами системы образования. В частности, в странах с двумя сту�
пенями высшего образования отсутствует среднее профессиональное об�
разование, так как поглощается программа подготовки по квалификации
«бакалавр». За рубежом лицо, прошедшее подготовку по программе «бака�
лавр», приравнивается к лицу, которое в России получило среднее про�
фессиональное образование [2, с. 108, 109]. Например, в настоящее время
российская система юридического образования предусматривает возмож�
ность получения среднего профессионального юридического образования
(специальности по ОКСО 2003 г. 030503 «Правоведение», 030504 «Право и
организация социального обеспечения», 030505 «Правоохранительная де�
ятельность»). Однако данная квалификация не имеет практической на�
правленности, и выпускники учреждений среднего профессионального
образования продолжают обучение по программе подготовки (специаль�
ности) «Юриспруденция» в вузе. В связи с этим предлагается вместо
нынешних программ среднего профессионального юридического образо�
вания и четырехлетнего бакалавра разработать программу для трехлет�
него бакалавра юриспруденции.

Подготовка же магистра с пятилетним образованием в данном случае в
большей степени будет основана на нынешнем обучении дипломированно�
го специалиста. Определяющим здесь, как отмечает профессор Л. Греб�
нев, является то, что действующие образовательные стандарты для дип�
ломированных специалистов ориентированы как раз на второй уровень
профессионального образования [3].

Приведенный вариант влечет необходимость нормативного закрепле�
ния в квалификационных требованиях к каждой должности, наличие ка�
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кой степени высшего образования (бакалавра либо магистра) необходимо
при ее занятии. 

Особенно актуальным становится реализация предложенного подхода
к совершенствованию уровневой структуры профессиональной подготов�
ки в свете проведения Минобрнауки России в 2009–2014 гг. эксперимента
по созданию прикладного бакалаврата на базе образовательных учрежде�
ний среднего профессионального и высшего профессионального образова�
ния [4, ст. 4232].

В качестве технологической задачи Болонской декларацией предусма�
тривается внедрение системы зачетных кредитов по типу ECTS (European
Credit Transfer System) для поддержки крупномасштабной студенческой
мобильности. В основе системы ECTS лежит академический кредит —
единица трудозатрат студента. За один учебный год начисляется ровно
60 кредитов или 30 за один семестр. Каждая дисциплина, курс (согласно
европейской терминологии — модуль) образовательной программы ха�
рактеризуется определенным количеством кредитов.

Начиная с 2005 года более 75 российских вузов в рамках инновационной
деятельности перешли на систему зачетных единиц. 

Вводимые в действие с 1 января 2010 г. федеральные государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования
третьего поколения также предусматривают выражение трудоемкости
освоения программы в зачетных единицах.

Все это позволяет судить об учете Россией европейских принципов об�
разовательной политики при выполнении второй задачи Болонской дек�
ларации. Вместе с тем используемая в настоящее время система зачетных
единиц измерения учебной нагрузки, основанная на Методике расчета
трудоемкости основных образовательных программ высшего профессио�
нального образования в зачетных единицах [5], требует существенной до�
работки.

Согласно Методике одна зачетная единица соответствует 36 академи�
ческим часам общей трудоемкости продолжительностью по 45 минут (или
27 астрономическим часам), а максимальный объем учебной нагрузки сту�
дента в неделю составляет 1,5 зачетные единицы.

Как видно, Россия в данном случае использует формальный подход в
выражении образовательной программы в зачетных единицах, не учиты�
вающий, например, такой фактор, как значимость той или иной учебной
дисциплины в процессе подготовки специалиста.

Применяемая система выполняет функцию перевода зачетных единиц,
полученных в период обучения в одном вузе, для продолжения обучения в
другом заведении. Однако формирование федеральных государственных
образовательных стандартов на основе компетентностного подхода к обу�
чению создает предпосылки для ориентации системы зачетных единиц не
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на выражение учебной работы студента, а на оценку результатов освое�
ния образовательной программы.

Третьим положением Болонской декларации является содействие ев�
ропейскому сотрудничеству в обеспечении качества с целью разработки
сопоставимых критериев и методологии оценки. Можно выделить два
уровня обеспечения качества образования: вузовский и национальный.

В соответствии с одним из центральных принципов Болонского процес�
са — принципом автономии вузов — основная ответственность за обеспе�
чение качества образования лежит на каждом из них. В условиях конку�
рентной борьбы высших учебных заведений за студентов определяющим
становится качество предоставляемых образовательных услуг. В силу
этого каждый вуз заинтересован в поддержании и повышении качества
подготовки. Так, в Тюменском государственном университете успешно
реализуется целевая программа обеспечения качества подготовки специ�
алистов, включающая мероприятия по обеспечению доступности и непре�
рывности университетского образования на основе широкого использова�
ния новых обучающих технологий, удовлетворению потребностей реаль�
ного сектора экономики, совершенствованию системы менеджмента
качества образовательных услуг, повышению квалификации профессор�
ско�преподавательского состава и т.д.

На уровне государства предусматриваются формирование правовых
механизмов обеспечения качества образования, а также создание нацио�
нальных агентств по его контролю.

Ранее российское образовательное законодательство закрепляло две
самостоятельные процедуры: аттестация и государственная аккредита�
ция образовательных учреждений. Однако фактически аттестация явля�
лась составной частью аккредитации. В рамках совершенствования систе�
мы обеспечения качества образования Федеральным законом от 20 апре�
ля 2007 г. № 56�ФЗ [6, ст. 1932] процедуры аттестации и государственной
аккредитации были объединены в одну — процедуру государственной ак�
кредитации.

Использование в области образования двух административно�право�
вых режимов — лицензирования как разрешения и государственной ак�
кредитации как подтверждения качества образования — соответствует
правилам, принятым в большинстве европейских стран, и будет способст�
вовать дальнейшей гармонизации российских оценочных процедур в рам�
ках Болонского процесса.

В настоящее время единственным органом по обеспечению контроля
качества высшего образования является Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки. Вместе с тем в европейском образователь�
ном сообществе рассматривается вопрос о создании систем оценивания, не
зависимых от государственных органов.
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Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» ввел право высших учебных заведений получать общест�
венную аккредитацию (п. 8 ст. 10), обязательств по которой государство не
несет.

По нашему мнению, такая аккредитация должна в первую очередь
проводиться профессиональными объединениями работодателей. В этом
направлении сегодня ведется работа Российским союзом промышленни�
ков и предпринимателей. Так, во исполнение Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Об утвержде�
нии Правил участия объединений работодателей в разработке и реализа�
ции государственной политики в области профессионального образова�
ния» в 2009 г. Министром образования и науки Российской Федерации и
Президентом РСПП был утвержден пакет документов, направленных на
формирование независимой системы оценки качества профессионального
образования.

Своевременным также является создание в структуре Ассоциации
инженерного образования России центра, осуществляющего обществен�
но–профессиональную аккредитацию образовательных программ в обла�
сти техники и технологий.

Разработку Ассоциацией юристов России механизма общественной
аккредитации образовательных учреждений высшего профессионального
образования, осуществляющих подготовку юридических кадров, Прези�
дент Российской Федерации своим Указом от 26 мая 2009 г. № 599 выде�
лил в качестве первоочередной меры по повышению качества программ
высшего профессионального образования в области юриспруденции [7,
ст. 2698].

Таким образом, в вопросах обеспечения качества профессиональной
подготовки предпочтение должно отдаваться общественной аккредита�
ции, выполняющей, в отличие от государственной, в большей степени
функцию контроля и имеющей своей целью способствовать совершенст�
вованию образования и его дальнейшему развитию.

В заключение необходимо отметить следующее. Россия, встав на путь
болонских преобразований, в значительной степени продвинулась в обес�
печении совместимости системы высшего образования с общеевропейски�
ми требованиями. Вместе с тем только дальнейшее качественное рефор�
мирование российской вузовской подготовки при учете национальных
особенностей позволит вывести страну на передовые позиции в сфере на�
уки и образования и повысить ее конкурентоспособность.
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ППППоооорррряяяяввввнннняяяяллллььььннннаааа    ппппоооолллл іііі ттттооооллллоооогггг іііі яяяя

ССппіівваакк  ВВііккттоорр  ММииккооллааййооввиичч,,  
кандидат політичних наук, доцент, 
заступник начальника Департаменту освіти і науки МВС України

ГГллооббааллііззааццііййнніі  ффааккттооррии  ввппллииввуу  
ннаа  ффууннккццііооннуувваанннняя  ппооллііттииччнниихх  ппааррттіійй::  
ппооллііттииккоо

ппррааввооввиийй  аассппеекктт

Співак В. М. Глобалізаційні фактори впливу на функціонування політичQ
них партій: політикоQправовий аспект

Аналізуються політико�правові аспекти глобальних трансформацій. Розг�
лянуті глобальні фактори впливу на функціонування політичних партій.
Обґрунтована необхідність врахування глобальних факторів при розробці та
вдосконаленні вітчизняного законодавства, здійсненні практик політичних
партій.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: політичні партії, глобалізація, функціонування політичних
партій.

Політичні партії є не лише одним з головних і невід’ємних атрибутів
представницької демократії, а й складовою політичної системи суверенної
національної держави. За офіційними даними, в Україні зареєстровано 173
політичні партії різного політичного та ідеологічного спрямування [1]. Всі
вони, без сумніву, починаючи з Української республіканської партії
«Собор», яка першою зареєстрована в Єдиному реєстрі громадських фор�
мувань держави 5 листопада 1990 р., і до політичної партії «Праведність»,
зареєстрованої 22 січня 2010 р., є виразниками різних ідей, поглядів, уст�
ремлінь певних частин населення країни. Їх участь у суспільно�політично�
му житті держави є безперечною, в той час як чисельність, роль у форму�
ванні державної політики, представництво в законодавчих і виконавчих
органах є різними.

Намагання завоювати державну владу було і залишається головною
метою для політичних партій взагалі і для партійних еліт насамперед. Ук�
раїна не є в цьому винятком. Формуючи уряди, владні партії не лише
легітимують діяльність останніх, а й закріплюють себе відповідальними
перед суспільством за здійснення тієї чи іншої стратегії розвитку, форму�
вання відповідної ідеології. Нині, як відомо, нова ідеологія України буде
побудована на принципах розширення культурної автономії регіонів, якої 117799
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можливо досягнути за допомогою децентралізації влади і адміністратив�
ної реформи [2].

В Україні відповідно до Конституції визначено загальний, спеціальний
та індивідуальний статуси політичних партій. Національне законодавство
дає підстави виокремити наступні різновиди спеціальних статусів: партії,
які мають представництво у Верховній Раді України та місцевих органах
влади; партії, які мають право на державне фінансування їх діяльності;
партії, які знаходяться в опозиції до влади. З огляду на те, що громадянсь�
ке суспільство в державі ще не сформоване, відзначає В. І. Кафарський,
існує необхідність більш повно окреслити нормативно�правову базу
функціонування політичних партій як суб’єктів конституційного права,
що обумовлено особливостями сучасних транзитних систем. Тому потре�
бує уточнення поняття «політична партія», що міститься у Законі України
«Про політичні партії в Україні», а саме: політична партія — це доб�
ровільне структуроване об’єднання громадян — прихильників певної
загальнонаціональної програми суспільного розвитку, яке бере участь у
виробленні державної політики, формуванні органів державної влади та
здійсненні публічної влади з метою реалізації їх політичної волі [2,
с. 27–29]. До першочергових завдань подальшого вдосконалення законо�
давства про політичні партії, на думку дослідника, слід віднести: оп�
тимізацію порядку створення і державної реєстрації політичних партій;
конкретизацію вимог щодо їх організаційної структури; визначення пе�
реліку підстав, які дають змогу продовжити термін реєстрації; врегулю�
вання вимог щодо реєстрації регіональних та місцевих партійних
організацій, визначення їх індивідуального правового статусу, що дасть
можливість зменшити можливий адміністративний тиск на них з боку
органів влади тощо.

Глобалізація пред’явила ряд викликів як існуючим у світі політичним
системам взагалі, так і політичним партіям, які розвиваються в орбітах
цих систем. Посилення у другій половині ХХ ст. впливу глобальних
соціально�економічних процесів, формування інформаційного суспіль�
ства, демографічні зміни, поява на наднаціональному рівні глобальних
політичних акторів значно змінили умови функціонування політичних
партій, вплинули на світову політичну практику.

Правові аспекти формування політичних партій в Україні та забезпе�
чення їх функціонування необхідно обов’язково розглядати з урахуван�
ням впливу глобальних змін і трансформацій. Сучасні партії, незважаючи
на суттєве зменшення їх кількості, і надалі відіграватимуть значну роль у
світі глобальної політики. В центрі дискурсу практики політичних партій
важливими є питання щодо їх факторів і джерел еволюції, інституційних
змін, напрямів і моделей організаційних аспектів партійних трансфор�
мацій, взаємовпливу партій і сучасних держав, ролі партій в європейсько�
му політичному просторі [4, с. 77–101] та ін.
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Серед найважливіших глобальних факторів, які впливають на умови
функціонування політичних партій, насамперед слід назвати наслідки
соціально�економічного характеру. Під впливом глобальних економічних
процесів змінюються соціальні характеристики населення та його струк�
тура. Корінне населення розвинених країн скорочується, чисельність мо�
лоді в ньому зменшується, а частка людей похилого віку збільшується.
Водночас помітним є посилення міграційних потоків та горизонтальної
соціальної мобільності у сучасному світі. Особливо помітним явищем є
міграція з регіонів «периферії» до «центру», яка супроводжується новим
вкрапленням етнічних і релігійних елементів у середовище національних
спільнот країн Заходу. Суттєві зміни відбуваються і в структурі зайня�
тості населення. Одночасно зі скороченням чисельності працюючих у
промисловому секторі зростає зайнятість у сфері послуг, до того ж як у
приватному, так і державному секторах економіки. У загальному обсязі
робочої сили потенційно зростає також частка жінок.

Зазначені глобальні тенденції впливають на показник чисельності
партійних рядів. Соціальні зміни трансформують також структуру моти�
вації політичної поведінки [5]. Починаючи з 1960�х років у традиційних
партіях спостерігається спад, а в окремих випадках майже повне зникнен�
ня масової участі в них. До того ж якщо раніше ефективність партійної
електоральної стимуляції першочергово базувалася на усвідомленні не�
обхідності солідарних дій, то нині ситуація значно змінилася. Зростання
соціальної і географічної мобільності знижує зацікавленість громадян у
співробітництві з партіями, пропонуючи інші шляхи досягнення соціаль�
них благ. При цьому слід врахувати також зростання ролі альтернативних
каналів залучення населення в політику, в тому числі через рухи соціаль�
ного спрямування та групи інтересів.

Другу групу глобальних змін, які безпосередньо впливають на
функціонування політичних партій, становлять зрушення в системі
політичних цінностей, національних політичних культурах і в моделях ма�
сової політичної поведінки. Індикаторами подібних процесів слід вважати
ослаблення ролі релігійних факторів, політичної орієнтації більшості гро�
мадян західних країн при одночасному посиленні ролі радикальних
релігійних течій, особливо в країнах ісламу, а також ослаблення соціаль�
ної бази право�лівого політичного протистояння й активізацію нових
соціальних рухів, у тому числі мотивованих постматеріальними цінностя�
ми (феміністських, екологічних, сексуальних тощо). Відзначається також
поява більш партісипативного стилю політичної активності. Зокрема,
успіх екологічних, феміністських рухів, організацій проти ядерної енерге�
тики, захисників прав тварин та інших супроводжується появою на
політичній сцені багатьох країн нових партій, нерідко популістського
спрямування, які примушують потіснитися традиційні політичні органі�
зації з багаторічною репутацією.
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ППоорряяввнняяллььннаа  ппооллііттооллооггііяя

Зміни, які відбулися на зламі тисячоліть в характері й структурі
політичних комунікацій, становлять третю групу формування середовища
і впливу на функціонування політичних партій. Масштаби і глибина впли�
ву технологічних змін, які відбуваються в сучасних суспільствах, на
політичну сферу ще не усвідомлені повною мірою. Особливо важливі роз�
виток супутникових систем зв’язку, цифрова революція і вибухове зрос�
тання кількості каналів комунікації, доступних пересічному споживачеві.
Поява Інтернету, найшвидшої комунікаційної технології всіх часів, не
лише забезпечила будь�кому швидкий доступ до величезного обсягу
інформації, а й надала індивідам, які раніше були пасивними користувача�
ми засобів комунікації, можливість створення власних комунікаційних ка�
налів і мереж. Такі технологічні інновації супроводжувалися досить супе�
речливими змінами в структурі власності й контролю над системами ко�
мунікацій і виробництва комунікаційних технологій. Слід зазначити, що, з
одного боку, спостерігається активна інтернаціоналізація і диверсифікація
каналів комунікацій, а з іншого — поступова концентрація власності у
сфері виробництва і розповсюдження не лише засобів комунікації, а й са�
мої інформації.

Зміни у соціальній і комунікаційній сферах, у свою чергу, призвели до
зміни змісту порядку денного партій, переліку питань і проблем, які за�
слуговують на увагу населення країн. При досить помітному ослабленні
інтенсивності ідеологічної боротьби навколо такої традиційної теми, як
конфлікт праці і капіталу, змінюється ставлення до проблеми ролі держа�
ви і державної власності в економічному і політичному житті сучасного
суспільства. В цьому політико�економічному дискурсі є очевидними пара�
дигмальні зрушення у бік ринково орієнтованих економічних принципів.
Вони супроводжуються переорієнтацією вимог у сфері соціальних га�
рантій від державного забезпечення до приватного. Особливо це сто�
сується охорони здоров’я і пенсійної системи. Водночас у держав з’явля�
ються нові сфери політичного регулювання, наприклад екологія і захист
навколишнього середовища, імміграція, включаючи проблему біженців,
хоча вирішення цих питань досить часто виходить за межі можливостей,
які здатні забезпечити політичні системи національних держав.

Зазначені глобальні зміни не є вичерпними і створюють для політичних
партій принципово інший, ніж раніше, формат їх діяльності. Фундамен�
тальні зміни в політичні системи сучасних національних держав вносять
також два паралельних напрями глобалізації — наднаціональна інтег�
рація і субнаціональна дезінтеграція, регіоналізація світу. Вплив нових
умов поширюється на всі без винятку аспекти партійної активності:
взаємовідносини із суспільством, урядами, функціонування партій як ор�
ганізацій, зв’язок з національними державами та акторами, які перебува�
ють за межами національних політичних систем та ін. Небувале зростання
останніми роками рівня освіти та пізнавальної мобілізації громадян у су�

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 1

118822



часних суспільствах вносить помітні корективи у три головні параметри
взаємодії партій з суспільством: ідеологічний, або ідейна відданість грома�
дян партіям; організаційне проникнення партій в суспільство; характер
мобілізаційної підтримки організацій населенням, особливо в період ви�
борів. Це потребує цілеспрямованої діяльності не лише в організації сучас�
них партійних практик, а й при розробці та вдосконаленні національного
законодавства щодо регулювання діяльності партій, забезпечення
функціонування політичних систем в умовах глобальних змін і трансфор�
мацій.
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ННННааааууууккккоооовввваааа    ххххрррроооонннніііі ккккаааа

ДДнніі  ппооррііввнняяллььннооггоо  ппррааввооззннааввссттвваа  вв  ККииєєввіі

У Києві 8 — 11 квітня 2009 р. відбувся масштабний міжнародний науко�
вий симпозіум «Дні порівняльного правознавства», організований Інститу�
том держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук
України, Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка,
Українською асоціацією порівняльного правознавства та міжнародним на�
уковим журналом «Порівняльно�правові дослідження» у співпраці з
Офісом координатора проектів ОБСЄ в Україні, Ініціативою з верховенст�
ва права Американської асоціації юристів, міжнародною юридичною ком�
панією CMS Reich�Rohrwig Hainz, міжнародною громадською органі�
зацією «Діалог�світ». Місцем проведення симпозіуму стали юридичний
факультет та Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету ім. Т. Г. Шевченка.

Генеральним медіа�спонсором «Днів порівняльного правознавства»
стала видавнича організація «Юстиніан», медіапартнерами — щотижнева
інформаційно�правова газета «Правовий тиждень» та журнал Верховної
Ради України «Віче», партнерами — Асоціація правників України, Коор�
динаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції
України, Корпорація «Українські мінеральні води».

Оргкомітет «Днів порівняльного правознавства» складався з ректора
Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, академіка НАН
України, Надзвичайного і повноважного посла України Л. В. Губерського,
директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
президента Української асоціації порівняльного правознавства академіка
НАН України, іноземного члена РАН Ю. С. Шемшученка, декана юридич�
ного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевчен�
ка, доктора юридичних наук І. С. Гриценка та інших українських та
зарубіжних учених. Координатором проекту був учений секретар Ук�
раїнської асоціації порівняльного правознавства, відповідальний редактор
міжнародного наукового журналу «Порівняльно�правові дослідження»,
кандидат юридичних наук О. В. Кресін. 

Як підкреслювали у своїх виступах Ю. С. Шемшученко та О. В. Кресін,
порівняльне правознавство має давню традицію розвитку в Україні, що
сягає 30�х років ХІХ століття. На жаль, наприкінці ХХ століття воно пере�
жило глибоку кризу, пов’язану з методологічною ревізією, практичною
відсутністю платоспроможного попиту на компаративні дослідження,

Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 1

118844



відсутністю необхідної для них інфраструктури. Занепали провідні ук�
раїнські школи порівняльного правознавства, розірвався зв’язок поколінь
учених.

З 2001 р. Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького розроб�
ляється і здійснюється низка фундаментальних проектів, спрямованих на
відродження і якісне оновлення українського порівняльного правознавст�
ва. Зокрема, у 2001 р. розпочато публікацію серії наукових видань «Енцик�
лопедія порівняльного правознавства», метою якої є узагальнення ук�
раїнської та зарубіжної наукової компаративістської спадщини, розвиток
методологічного, термінологічного та довідково�інформаційного апарату
порівняльного правознавства. У 2005 р. Інститут разом з Маріупольським
державним гуманітарним університетом, іншими українськими та
зарубіжними партнерами розпочав публікацію першого і досі єдиного в
Україні спеціалізованого компаративістського періодичного видання —
міжнародного наукового журналу «Порівняльно�правові дослідження».

Традицію проведення щорічних форумів компаративістів було закла�
дено у 2006 р. Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук�
раїни у співпраці з Таврійським національним університетом ім. В. І. Вер�
надського та іншими навчальними закладами та організаціями. Тоді ж бу�
ло створено Українську асоціацію порівняльного правознавства. «Дні
порівняльного правознавства» продовжують традицію проведення міжна�
родних наукових семінарів «Порівняльне правознавство: сучасний стан і
перспективи розвитку» у 2006 — 2008 рр., але мають розширену кон�
цепцію. «Дні порівняльного правознавства» — це комплексний науковий
та навчальний захід, що має за мету підвищення кваліфікації учасників,
обмін думками щодо найважливіших питань сучасної юридичної компара�
тивістики, ознайомлення з новими науковими дослідженнями та
публікаціями.

Учасниками симпозіуму 2009 р. стало понад 340 (безпосередньо — 230)
науковців, викладачів, практикуючих юристів, аспірантів і студентів з Ук�
раїни (Київ, Львів, Одеса, Харків, Донецьк, Хмельницький, Сімферополь,
Ужгород, Чернівці, Суми, Кіровоград, Полтава, Луганськ, Кривий Ріг,
Рівне, Івано�Франківськ, Дніпропетровськ, Луцьк, Тернопіль, Вінниця,
Чернігів, Житомир, Маріуполь, Ірпінь, Іллічівськ), Росії (Москва, Санкт�
Петербург, Саратов, Єкатеринбург, Казань, Ярославль, Самара, Ново�
сибірськ, Твер, Краснодар, Челябінськ, Іваново, Красноярськ, Курськ,
Омськ, Астрахань, Улан�Уде, Саранськ, Бєлгород, Владикавказ, Йошкар�
Ола), Білорусі (Мінськ, Новополоцьк), Австрії (Іннсбрук), Італії (Турин,
Неаполь), Німеччини (Берлін), США (Пенсільванія), Великобританії
(Норвіч), Молдови (Тирасполь), Казахстану (Алмати), Чехії (Прага) та
Азербайджану (Баку). Серед них — 56 докторів наук, 146 кандидатів наук,
115 учасників, що не мають наукового ступеня, та 16 студентів. 
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У рамках симпозіуму було проведено IV щорічний міжнародний науко�
вий семінар «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи
розвитку» та наукову конференцію «Компаративістські читання». Основ�
ними формами роботи були круглі столи, що відбувалися у пленарному
режимі, відкриті лекції, секційні засідання та презентації. Зокрема, було
проведено чотири круглі столи: «Досвід трансформації пострадянських
національних правових систем», «Теоретико�методологічні проблеми
порівняльного правознавства», «Порівняльне правознавство в системі
юридичної освіти», «Етика юриста: зарубіжний досвід для України».
Останні два круглі столи було проведено за підтримки Ініціативи з верхо�
венства права Американської асоціації юристів (ABA ROLI), яка презен�
тувала розроблені на її замовлення інноваційні методики викладання
юридичної етики та деонтології.

Унікальною особливістю щорічних міжнародних наукових семінарів
«Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку», а
відтепер — і «Днів порівняльного правознавства» є проведення циклів
відкритих лекцій українських та зарубіжних учених. Кожна з таких
лекцій з 2007 р. публікується окремою брошурою в серії науково�методич�
них видань «Академія порівняльного правознавства». Учасники «Днів
порівняльного правознавства» прослухали та взяли участь у обговоренні
дев’яти відкритих лекцій: 

— «Право: нові горизонти регулювання» (Юрій Олександрович Тихо�
миров, перший заступник директора Інституту законодавства та
порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації);

— «Філософські проблеми компаративістики» (Олександр Деонисович
Тихомиров, професор Київського університету внутрішніх справ);

— «Порівняльне правознавство і школа критичних правових
досліджень» (Уго Маттей, науковий координатор Міжнародного універси�
тетського коледжу в Турині, професор Туринського (Італія) та Калі�
форнійського (США) університетів);

— «Наука порівняльного правознавства: до питання про межі її пред�
мету» (Петро Мойсейович Рабінович, професор Львівського національного
університету імені Івана Франка);

— «Сім’ї правових систем і місце серед них правових систем постра�
дянських держав» (Вільям Еліот Батлер, професор Пенсільванського
університету, США);

— «Порівняльна теорія закону та її місце в юридичній компара�
тивістиці» (Віталій Васильович Оксамитний, директор Центру порівняль�
ного правознавства Інституту міжнародного права та економіки імені
О. С. Грибоєдова, Росія);

— «Поняття і зміст «спільного доробку» (acquis communautaire) Євро�
пейського Союзу в праві ЄС та України» (Віктор Іванович Муравйов,
завідувач кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжна�
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родних відносин Київського національного університету імені Тара�
са Шевченка);

— «Типологія держави в контексті порівняльного державознавства»
(Роман Анатолійович Ромашов, науковий керівник юридичного факульте�
ту Санкт�Петербурзького гуманітарного університету профспілок, Росія);

— «Церковне право Росії — самостійна галузь права в системі юридич�
них наук» (Олександр Сергійович Смикалін, завідувач кафедри історії
держави і права Уральської державної юридичної академії, Росія). 

Під час «днів порівняльного правознавства було проведено низку пре�
зентацій, серед яких можна відзначити такі:

— монографії, антології, довідники, збірники: «Правова система
України» в п’яти томах (Харків); «Порівняльне правознавство: Антологія
українських компаративістів ХІХ–ХХ століть» (О. В. Кресін, Київ);
«Порівняльне правознавство. Правові системи світу» (Н.М. Оніщенко,
Київ); «Президент Российской Федерации: Конституционно�правовые от�
ношения. От Конституционного Совещания до современной практики»
(І. Марино, Неаполь); «Plunder: When the Rule of Law is Illegal» (У. Маттей,
Турин); «Russian Law» (В. Е. Батлер, Пенсільванія); «Сравнительное пра�
воведение: методология, наука, учебная дисциплина» у двох томах
(І. Д. Мішина, Красноярськ); «Немецкое право: теория права, уголовное и
гражданское законодательство» (Є. Л. Поцелуєв, Іваново); «Межі
здійснення суб’єктивних цивільних прав» (М. О. Стефанчук, Хмельниць�
кий); «Судовий прецедент у правовій системі Англії» (Б. В. Малишев,
Київ); «Право, закон, судебный прецедент в Российской цивилизационной
системе» (Н. О. Колоколов, Москва); «Теория конституционного право�
пользования» (В. І. Крусс, Твер);

— підручники: «Порівняльне правознавство» (Х.Н. Бехруз, Одеса);
комплекс підручників з права Європейського Союзу та Ради Європи, вида�
них Інститутом міжнародних відносин Київського національного універси�
тету імені Тараса Шевченка (В.І. Муравйов, Київ); «Трудовое право Рос�
сии и зарубежных стран. Международные нор-мы труда» (А. М. та
М. В. Лушнікови, Ярославль); «Политика международного права»
(О. О. Мережко, Київ); «Основи загальної теорії держави і права»
(П. М. Рабінович, Львів); «Инвестиционное право Казахстана» (С. П. Мороз,
Алмати); «Электронное право» (Р. Ф. Азізов, Баку); «Цивільне право
України» (Р. О. Стефанчук, Хмельницький); «Загальна теорія держави і
права» (Л. А. Луць, Львів);

— ЗМІ: «Юридичний журнал», «Юридична газета» (С. В. Максимова,
Київ); газета «Правовий тиждень» (С. Ф. Козлов, Київ); журнал «Global
Jurist» (У. Маттей, Турин); журнал «Порівняльно�правові дослідження»
(О. В. Кресін та Ю. О. Волошин, Київ — Маріуполь), «Журнал иностранно�
го законодательства и сравнительного правоведения» (Ю. О. Тихомиров,
Москва); «Journal of Comparative Law» (В. Е. Батлер, Пенсільванія); 
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— організації та навчальні заклади: Лабораторія дослідження політи�
ко�конституційних систем Російської Федерації й пострадянських країн
(І. Марино, Неаполь); Міжнародний університетський коледж (У. Маттей,
Турин).

Під час «Днів порівняльного правознавства» відбулася виставка юри�
дичної літератури, на якій свою продукцію представили Інститут держа�
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, газети «Юридичний вісник
України» та «Правовий тиждень», видавництва «Юстиніан», «Право»,
«Юрінком», «Юридична думка», «Прецедент».

Учасники «Днів порівняльного правознавства» одержали сертифікати. 

Кресін Олексій Веніамінович,
вчений секретар Української асоціації порівняльного правознавства,

відповідальний редактор міжнародного наукового 
журналу «ПорівняльноAправові дослідження», 

кандидат юридичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник 

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
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ППррееззееннттааццііяя  ззббііррннииккаа  ссттааттеейй  
««ППооррііввнняяллььннее  ппррааввооззннааввссттввоо::  
ссууччаасснниийй  ссттаанн  іі  ппееррссппееккттииввии  ррооззввииттккуу»»

Кінець 2009 р. ознаменувався непересічною подією для української
юридичної науки — виходом у світ фундаментального збірника
«Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку»1. Це
найбільша за обсягом і найширша за охопленою тематикою книга з
порівняльного правознавства з тих, що видавалися в Україні. Збірник
опубліковано спільно Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шев�
ченка та Українською асоціацією порівняльного правознавства за
підтримки Координатора проектів Організації з Безпеки і Співробітництва
в Європі в Україні та Американської асоціації юристів / Ініціативи з вер�
ховенства права.

У збірнику розміщено матеріали міжнародного наукового симпозіуму
«Дні порівняльного правознавства», який відбувся у Києві з 8 по 11 квітня
2009 р. Це — понад 200 статей авторів з України, Росії, Білорусі, Чехії,
Молдови, Австрії, Великої Британії, Азербайджану, Казахстану, а також
матеріали дискусії на «Днях порівняльного правознавства».

Статті присвячено методології порівняльного правознавства, типології
й класифікації правових систем сучасності, їх трансформації та взаємодії,
проблемам викладання порівняльно�правових дисциплін у вищих на�
вчальних закладах, наднаціональним тенденціям у розвитку права,
порівняльним аспектам вивчення міжнародного та європейського права.

24 грудня 2009 р. Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
Українська асоціація порівняльного правознавства, міжнародний науко�
вий журнал «Порівняльно�правові дослідження» організували презен�
тацію збірника статей «Порівняльне правознавство: сучасний стан і пер�
спективи розвитку» у формі круглого столу щодо перспектив розвитку
юридичної компаративістики в Україні. 

У презентації взяли участь науковці Національної академії наук
України та викладачі київських вузів, керівники асоціацій юристів та
юридичних компаній, представники міжнародних організацій, що
здійснюють проекти у юридичній сфері, журналісти юридичних ЗМІ. 

Відкриваючи презентацію / круглий стіл, академік НАН України, ака�
демік РАН, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, президент Української асоціації порівняльного правознавства
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1 Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник статей / За ред.
Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін. — К.: Інститут держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевчен$
ка, Українська асоціація порівняльного правознавства, Видавництво «Логос», 2009. — 712 с.
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Юрій Шемшученко відзначив, що порівняльно�правові дослідження є од�
ним з провідних напрямів наукової діяльності Інституту з часу його засну�
вання. Завдяки діяльності засновника Інституту академіка Володимира
Корецького в Інституті вперше в Україні сформувалися наукові школи
дослідження права практично всіх регіонів світу. Нині науковці Інституту
гідно продовжують і примножують ці традиції, прагнучи створити основу
для подальшого становлення правової системи України, її гармонійної
інтеграції з європейським та міжнародним правом, ефективної відповіді
на глобальні виклики сучасності. 

Проректор Київського національного університету імені Тараса Шев�
ченка з науково�педагогічної роботи Володимир Бугров зазначив, що про�
ведення міжнародного наукового симпозіуму «Дні порівняльного право�
знавства» та вихід у світ збірника статей «Порівняльне правознавство:
сучасний стан і перспективи розвитку» мають непересічне значення, зок�
рема й тому, що сприяють розвитку методології гуманітарного пізнання
загалом і порівняльно�правової методології зокрема; остання ж має не ли�
ше гносеологічне, але й аксіологічне значення, сприяє мирному співісну�
ванню та діалогу народів і цивілізацій.

Як вказав у своєму виступі декан юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка професор Іван Гри�
ценко, попри те, що довгий час тривали дискусії щодо того, чи є порівняль�
не правознавство окремою наукою, чи ні, його пізнавальне та ціннісне зна�
чення ніколи не викликало сумнівів. Він нагадав, що саме в стінах
Київського університету Святого Володимира майбутнім ректором цього
ж університету Миколою Іванишевим у 1840 р. було захищено першу в
Російській імперії порівняльно�правову дисертацію, від якої розпочи�
нається відлік формування українського порівняльного правознавства. 

Вчений секретар Української асоціації порівняльного правознавства,
відповідальний редактор міжнародного журналу «Порівняльно�правові
дослідження» Олексій Кресін наголосив на тому, що у 2010 р. випов�
нюється двісті років з часу, коли у порівняльному напрямі юридичних
досліджень Ансельмом фон Фейєрбахом вперше було визнано основу для
формування окремої наукової дисципліни — порівняльного правознавст�
ва, воно одержало свої визначення та сучасну назву. Надійний фундамент
для відродження давньої й оригінальної вітчизняної традиції юридичної
компаративістики створюють спільні проекти Інституту держави і права,
Університету імені Тараса Шевченка, Української асоціації порівняльно�
го правознавства та їх партнерів — проведення серії міжнародних сим�
позіумів, конференцій, семінарів, публікація журналу «Порівняльно�пра�
вові дослідження» та серій наукових видань «Енциклопедія порівняльного
правознавства» й «Академія порівняльного правознавства». Нині нагаль�
ними завданнями є визнання ВАК України порівняльного правознавства
окремою спеціальністю для здобуття наукових ступенів та відродження
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діяльності центрів порівняльного правознавства при Міністерстві юстиції
України та в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Як відзначив професор Київського національного університету
внутрішніх справ Олександр Тихомиров, важливість виходу такої колек�
тивної праці, як «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспекти�
ви розвитку» важко переоцінити. Вона свідчить, що сучасне українське
порівняльне правознавство насамперед переймається не проблемами
власного розвитку, а сприяє активізації галузевих та прикладних
порівняльно�правових досліджень, запровадженню результатів науково�
го осмислення правового простору світу в юридичну практику і навчаль�
ний процес з метою формування у студентів сучасного правового світогля�
ду. Слід підтримати послідовність та наполегливість діяльності Інституту
держави і права та Української асоціації порівняльного правознавства
щодо наукового, організаційного, методичного забезпечення розвитку
порівняльного правознавства в Україні, аналогів якій немає в постра�
дянських країнах. 

Академік Академії правових наук України, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач відділом кримінального права, кримінології та
судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Олександр Костенко у своєму виступі зазначив, що завдяки розвитку
порівняльного правознавства українська юридична наука отримує «нову
кров», живлячись із скарбниці світового досвіду, воно допомагає подолати
недоліки українського права, пов’язані із засиллям позитивізму у пра�
вовій культурі України та перейти до «натуралістської» юриспруденції,
на основі якої має відбуватися реформування юридичної освіти для підго�
товки юристів «європейського типу».

Також під час презентації / круглого столу виступили в.о. директора
Представництва Американської асоціації юристів в Україні Петро Павли�
ченко, директор Інституту післядипломної освіти Київського національно�
го університету імені Тараса Шевченка Валерій Пересекін, завідувачі ка�
федрами Київського національного університету імені Тараса Шевченка
професори Ігор Безклубий та Роман Майданик, керівник українського
відділення міжнародної юридичної компанії CMS Reich�Rohrwig Hainz
Марина Орлик, перший віце�президент Асоціації адвокатів України Дми�
тро Кухнюк та ін. 

Учасники презентації / круглого столу визначили коло першочергових
заходів, спрямованих на підтримку розвитку порівняльного правознавст�
ва в Україні. 

Кресін Олексій Веніамінович

ННааууккоовваа  ххррооннііккаа

119911

Українсько
грецький міжнародний науковий ю
ридичний журнал «П

орівняльно
правові дослідження», 2009, №
 1



Ук
ра

їн
сь

ко

гр

ец
ьк

ий
 м

іж
на

ро
дн

ий
 н

ау
ко

ви
й 

ю
ри

ди
чн

ий
 ж

ур
на

л 
«П

ор
івн

ял
ьн

о

пр

ав
ов

і д
ос

лі
дж

ен
ня

»,
 2

00
9,

 №
 1

119922



ССооддеерржжааннииее  ии  ааннннооттааццииии

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КОРЕЦКОГО 
(К 120QЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Тимченко Л. А. Юридическая природа возникновения нового государства
(по материалам «Декларации прав и обязанностей государств» академика
В. М. Корецкого) [на русском языке]

В статье обозначены задачи, стоящие перед юристами, изучающими пробле�
му возникновения международной правосубъектности у государства. Отмеча�
ется, что единообразно решить вопрос о моменте начала международной право�
субъектности государства невозможно, что функцию своеобразного индикатора
начала правосубъектности нового суверенного актора выполняет акт о призна�
нии. Показывается роль В. М. Корецкого в изучении эволюции процедуры
признания в международном праве. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: государство, международная правосубъектность, призна�
ние, декларативная теория признания, народ, право народов на самоопределе�
ние.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

Онищенко Н. Н. К вопросу о соотношении категорий «юридическая компаQ
ративистика», «сравнительное правоведение» и «правовые системы современQ
ности» [на украинском языке]

Интересным и малоисследованным в юридической науке является вопрос о
соотношении категорий и научных направлений «юридическая компаративис�
тика», «сравнительное правоведение», «правовые системы современности».
В частности, данная публикация посвящена определению места научного на�
правления «правовые системы современности» в системе юридических знаний.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: правовая система, правовая семья, сравнительное правове�
дение, юридическая компаративистика, правовые системы современности.

Чернецкая О. В., Шилингов В. С. Юридическая компаративистика как
самостоятельная юридическая научная дисциплина [на украинском языке]

В статье рассматриваются проблемы юридической компаративистики как
самостоятельной юридической науки, предмет, объект, система научных мето�
дов, ее место и роль в системе юридических наук.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  юридическая компаративистика, сравнительное правове�
дение, правовая действительность, предмет и метод юридической компаративи�
стики.

Чаба Варга. Разные ментальности романоQгерманского и англоQамериканQ
ского права? К вопросу о логике в праве [на английском языке]

В разговоре «правило» и «норма» в большинстве случаев употребляются как
синонимы. Они действительно могут указывать на одно и то же, но с разных то�
чек зрения: «правило» указывает на то, что присутствует нормативное предпи�
сание, а норма — на логически осмысленную концептуальную реализацию та�
кого предписания. Потому что нормы предусматривают аксиоматический идеал
концептуализации и логизации права, они присутствуют только в романо�гер�
манских правовых системах, где они формируют догматику права (наоборот, в
англо�американском праве присутствуют в основном казуальные образцы).
Норма является, конечно, логически завершенной, а правило — предложением.
Соответственно, реконструкция может также обнаружить, что по настоящему
ни одна из норм или несколько норм выражаются определенным правилом. 119933
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ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: правило, норма, концептуализация, логизация, догматика
права.

Токарев В. А. Диалог традиций правопонимания: постижение онтологичесQ
кой структуры права [на русском языке]

В статье анализируется коммуникативный характер компаративистики как
диалога культур. Особое внимание уделено субъекту права и его ценностным
суждениям. Автор ставит проблему соотношения нормы и факта в онтологиче�
ской структуре права. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: структура права, метаязык юриспруденции, диалог. 

СРАВНИТЕЛЬНОQПРАВОВОЕ ПОСТИЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

Бабин Б. В. МеждународноQправовое значение программ Европейского СоQ
юза в контексте отечественных евроинтеграционных процессов [на украинQ
ском языке]

В статье рассмотрены особенности программного правового регулирования
отношений в рамках ЕС и в формате сотрудничества ЕС и Украины. Исследова�
на правовая природа программ ЕС, соответствующая нормативная база, пред�
ложено определение программы ЕС.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: правовая программа, программное регулирование, между�
народные программы, программы ЕС, программная имплементация. 

Макаруха З. М. Юрисдикция, признание и исполнение судебных решений
по гражданским делам транснационального характера в рамках Европейского
Союза [на украинском языке]

В статье проанализировано положения нормативно�правовых актов ЕС об
определении юрисдикции, а также взаимном признании и исполнении судебных
решений по гражданским делам транснационального характера в рамках ЕС,
которые осуществляют унификацию гражданско�процессуальных норм госу�
дарств�членов Союза.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Европейский Союз, юрисдикция, взаимное признание ре�
шений.

Прантл Д. Усилия Украины по гармонизации потребительского договорноQ
го права с положениями европейского права [на английском языке]

На основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и
Европейскими Сообществами развивается процесс гармонизации украинского
законодательства, в том числе в сфере потребительского договорного права. За�
конодательство Украины о защите прав потребителей отвечает европейским
стандартам и даже идет дальше минимальных требований директив ЕС. Но, к
сожалению, уровень реализации адаптированных норм остается низким. 

Ключевые слова: потребительское договорное право, права потребителей,
адаптация законодательства, европейские стандарты

Шпакович О. Н. Роль Суда Европейского Союза в становлении и развитии
европейского права [на украинском языке]

Статья посвящена истории Европейского Союза и европейского права. Автор
исследует роль Суда ЕС в становлении права Евросоюза. Особое внимание в ста�
тье уделяется юридической природе норм права ЕС.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судебная система ЕС, европейское право, «новый правопо�
рядок», международное право, национальное право, внутренний правопорядок
государств.
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Малышева Н. Р. Международное многостороннее и региональное сотрудQ
ничество постсоветских государств в сфере космической деятельности [на укQ
раинском языке]

В статье исследуется состояние, направления, правовые формы и приорите�
ты международного сотрудничества в области космической деятельности две�
надцати постсоветских государств. Анализируется участие соответствующих
государств в многостороннем сотрудничестве под эгидой ООН, а также в регио�
нальном сотрудничестве в рамках СНГ, а также на двусторонних началах.
Автор показывает, что развитие такого сотрудничества в рамках постсоветских
интеграционных образований обнаружило свою низкую эффективность. Сего�
дня эти государства выявляют приверженность двусторонним связям, а расту�
щую роль в выборе приоритетов международного сотрудничества государств
региона играет прикладная космонавтика.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: международное сотрудничество, исследование и использо�
вание космического пространства, договоры ООН о космической деятельности,
сегмент космической инфраструктуры, правопреемство в космической сфере,
постсоветские государства.

Кофман Б. Я. Теоретические и нормативные подходы к дефинитивному опQ
ределению и структурной характеристике международных избирательных
стандартов (окончание) [на русском языке]

Культенко А. В. Детерминанты профессиональной деятельности МОУП и
функциональные обязанности сотрудников НЦБ Интерпола в Украине [на
украинском языке]

Рассмотрены детерминанты профессиональной деятельности институцио�
нальной системы Интерпола, раскрыта суть функциональных обязанностей
специалистов МОУП. Анализируется ориентация Интерпола на основные четы�
ре функции: защита глобальных услуг связи, оперативная передача информа�
ции и баз данных для полиции, оперативная поддержка полицейской службы,
профессиональная подготовка сотрудников полиции.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  противодействие преступности, защита услуг связи, опера�
тивная передача информации, базы данных полиции, профессиональная подго�
товка сотрудников полиции.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Романчук И. С. Историческая эволюция концепции государственного сувеQ
ренитета в европейской традиции права [на русском языке]

В статье прослеживается генезис концепции суверенитета в европейской
традиции права. При этом суверенитет рассматривается с точки зрения персо�
налистической, демократической концепций и концепции имманентной госу�
дарственной воли, на основе теории индифферентных методологических
рядов.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: суверенитет, историческая эволюция, государственная
власть, демократия.

Бойко Ю. П. Европейский опыт нациоQгосударственного строительства [на
русском языке]

Статья посвящена сравнительному анализу конституционно�правовых ос�
нов федеративных отношений в государствах Европы. Ключевым элементом
любой федеральной конституции является разделение полномочий между фе�
дерацией и ее субъектами. В условиях развития европейских интеграционных
процессов одной из важных задач является обеспечение единообразного право�
вого регулирования основ нацио�государственного строительства. На примере

ССооддеерржжааннииее  ии  ааннннооттааццииии
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Австрии, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Швейцарии рассмотрены вопросы
разграничения полномочий между федерациями и субъектами.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: национальное государство, федерация, разграничение пол�
номочий между федерацией и субъектами.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Редкоус В. М. Основные направления современного развития администраQ
тивноQправового обеспечения национальной безопасности в государствах СНГ
[на украинском языке]

Исследованы основные направления современного развития администра�
тивно�правового обеспечения национальной безопасности в государст�
вах–участниках СНГ. Автор обращает внимание на такие направления: поиск
оптимальной модели системы и структуры органов национальной безопасности,
усовершенствование правового регулирования государственной службы в на�
циональных органах безопасности, традиционных направлений деятельности
органов национальной безопасности, противодействия террористической и экс�
тремистской деятельности, коррупции, нелегальной миграции.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: национальная безопасность, коррупция, терроризм,
экстремизм, миграция, государственная служба, административно�правовое
регулирование. 

Скляр Н. М. Экспортный контроль в Украине: правовое обеспечение и сравQ
нительная характеристика с аналогичными системами ведущих стран мира
[на украинском языке]

Рассматриваются вопросы правового статуса национальной системы экс�
портного контроля. Осуществлено сравнение двух типов систем экспортного
контроля как эффективных инструментов предотвращения распространения
оружия массового поражения и средств его поставки.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  национальная безопасность, экспортный контроль, между�
народная передача товаров. 

Батареева Т. А. Состояние развития законодательства в сфере регулироваQ
ния процессов трудовой миграции: национальный и международноQправовой
аспекты [на украинском языке]

Анализируется законодательство, регулирующее процессы трудовой миг�
рации в Украине. Определяются приоритетные направления законотворческой
деятельности относительно трудовой миграции. Изложена авторская концеп�
ция возможности имплементации международно�правовых норм, регулирую�
щих права трудящихся�мигрантов в национальное законодательство Украины. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: миграция, трудящиеся�мигранты, трудовая миграция.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО

Гончарова А. В. ИсторикоQправовой аспект становления наследственной
трансмиссии: рецепция в правовые системы западноевропейских государств
[на украинском языке]

Анализируется законодательство европейских стран относительно порядка
наследования по наследственной трансмиссии. Исследуются аспекты становле�
ния и процесса рецепции этого института в современном международном
наследственном праве.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  рецепция, наследственная трансмиссия, наследование,
наследодатель, наследополучатель, коллизионные нормы.
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Козловская Л. В. Функциональная направленность форм завещания:
назначение, элементы, перспективы развития (сравнительный анализ) [на укQ
раинском языке]

Осуществлен сравнительный анализ форм завещания по гражданскому
законодательству Украины и зарубежных стран. Определяется назначение,
элементы и перспективы развития предусмотренных законодательством импе�
ративных требований к форме завещания.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: наследование, завещание, форма завещания.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО, СУДОУСТРОЙСТВО, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Скулиш Е. Д. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативноQправоQ
вых актов [на украинском языке]

Рассмотрена сущность и порядок проведения антикоррупционной экспер�
тизы проектов нормативно�правовых актов, а также порядок отмены норма�
тивно�правовых актов или признания их незаконными. Определена необхо�
димость внесения в законодательство Украины в качестве основания для от�
мены нормативно�правовых актов совершение коррупционного правонару�
шения.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: антикоррупционная экспертиза, отмена нормативно�
правового акта, коррупционное правонарушение.

Кравчук В. Н. Прокуратура Украины и европейская интеграция [на украQ
инском языке]

Анализируются направления совершенствования института прокуратуры
Украины. Выделены институциональный, функциональный и содержательный
направления развития прокуратуры, учитывая евроинтеграционные процессы
и обязательства, взятые Украиной перед Советом Европы. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: прокуратура, европейская интеграция, защита прав чело�
века. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИКОQПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Симанчук. Виды преступлений в украинском и российском уголовном праQ
ве (середина XVII — конец XVIII в.) [на украинском языке]

Проводится сравнительный анализ видов преступлений в украинском и
российском уголовном праве середины ХVIІ — конца ХVIІІ ст. Дается характе�
ристика особо тяжких, тяжких, средней и небольшой тяжести преступлений.
Уделено внимание особенностям религиозных преступлений, преступлений
против государства и т.д.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: виды преступлений, преступление против церкви, преступ�
ление против государства, преступление против судопроизводства, служебное
преступление.

Комзюк Л. Т. Сравнительный анализ конституционных проектов М. ДрагоQ
манова и М. Грушевского 1884 и 1905 гг. в контексте эволюции концепций саQ
мостоятельности Украины конца ХІХ — начала ХХ вв. [на украинском языке]

В статье сравниваются конституционные проекты М. Драгоманова (1884 г.) и
М. Грушевского (1905 г.), в частности, их положения о децентрализации власти
и федерализации Российской империи, обеспечении прав национальных мень�
шинств, создании федерального парламента, форме автономии Украины. Автор
приходит к выводу о преемственности двух проектов, но обращает внимание и
на их отличия, в частности, в вопросах государственного устройства.
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ССооддеерржжааннииее  ии  ааннннооттааццииии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: федерация, автономия, национально�культурная автоно�
мия, национально�территориальная автономия, национальные меньшинства.

ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ

Кузьмин В. П. Болонский процесс в юридическом образовании [на русском
языке]

В статье обосновывается идея о том, что наряду с механическим усвоением
положений позитивного права и техники его реализации студентам должны
прививаться навыки юридического мышления, осмысления исторического гене�
зиса правопорядка и его социокультурных основ, философского понимания
сущности государства и права.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Болонский процесс, юридическое образование, юридичес�
кое мышление, социокультурные основы правопорядка.

Кравчук Н. В. Основные направления реформирования и стандартизации
высшего юридического образования [на украинском языке]

Исследованы основные проблемы функционирования высшего юридическо�
го образования, в частности европеизации, усиления профессионализма, специ�
ализации, определения роли государственных и частных вузов в подготовке
кадров. Обоснованы основные направления реформирования правового образо�
вания в Украине, в первую очередь выработки стандартов высшего юридичес�
кого образования, усиления практической подготовки выпускников. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: реформирование высшего юридического образования, юри�
дические клиники, стандарты высшего юридического образования

Сильнова А. А. ОрганизационноQправовые аспекты развития политики ЕвQ
ропейского Союза в сфере научной деятельности [на украинском языке]

Анализируется передовой опыт организационно�правового регулирования
научной деятельности стран ЕС. Дается правовая характеристика процессов,
которые происходят в европейской научно�технической сфере, что дает воз�
можность определить круг наиболее весомых факторов, определяющих состоя�
ние и направления трансформации европейской научной политики.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: европейское научное пространство, научная деятельность,
научная политика.

Матейкович М. С., Богданов А. В. Правовые аспекты интеграции РоссийQ
ской Федерации в европейское пространство высшего образования [на русQ
ском языке]

Рассмотрены вопросы правового обеспечения выполнения Российской Феде�
рацией требований Болонской декларации. На основе анализа федерального
законодательства, мирового опыта и правоприменительной практики сформи�
рованы предложения по дальнейшей модернизации российской системы
высшего и профессионального образования.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Болонский процесс, модернизация высшего образования,
европейское пространство высшего образования.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

Спивак В. Н. Глобализационные факторы влияния на функционирование
политических партий: политикоQправовой аспект [на украинском языке]

Анализируются политико�правовые аспекты глобальных трансформаций.
Рассмотрены глобальные факторы влияния на функционирование политичес�
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ких партий. Обоснована необходимость учета глобальных факторов при разра�
ботке и усовершенствовании отечественного законодательства, осуществлении
практик политических партий.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  политические партии, глобализация, функционирование
политических партий.

НАУЧНАЯ ХРОНИКА

Дни сравнительного правоведения в Киеве [на украинском языке]
Презентация сборника статей «Сравнительное правоведение: современное

состояние и перспективы развития» [на украинском языке]
Наш партнер — журнал «Сравнительное конституционное обозрение» [на

русском языке]
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IN MEMORY OF VOLODYMYR KORETSKYI (ON BEHALF OF 120 ANNIVERSARY)

Liliana O. Tymchenko. Legal Nature of the Appearance of a New State (on the
materials of the work «Declaration of the Rights and Duties of the State» by
Volodymyr Koretskyi) [in Russian]

Tasks standing before lawyers, who study the problem of origin of internation�
al personality of the state, are marked in the article. It is stated that uniformly deci�
sion of a question about the moment of beginning of international personality of the
state is impossible, that the function of original indicator of beginning of personal�
ity of a new sovereign actor is executed by an act of recognition. The role of
Volodymyr Koretskyi is shown in the study of evolution of procedure of recognition
in international law. 

KKeeyy  wwoorrddss:: state, international legal personality, recognition, declaratory theo�
ry of recognition, the people, right of the people to self�determination.

THEORY AND METHODOLOGY OF COMPARATIVE LAW

Nataliya Onischenko. Toward the Question on Correlation of Categories
«Legal Comparativistics», «Comparative Jurisprudence» and «Contemporary
Legal Systems» [in Ukrainian]

The question on parity of categories and scientific directions «legal compara�
tivistics», «comparative jurisprudence», «legal systems of the world» is interesting
and а little investigated in legal science. In particular, this publication is devoted to
definition of a place of the direction of scientific search «legal systems of the pres�
ent» in system of legal knowledge.

KKeeyy  wwoorrddss:: legal system, family of legal systems, comparative jurisprudence,
legal comparativistics, legal systems of the world.

Olga Chernetska, Volodymyr Shilingov. Legal Comparativistics as Separate
Legal Scientific Discipline [in Ukrainian]

The article deals with the problems of comparative jurisprudence as an inde�
pendent legal science, in particular with its subject and object, the system of scien�
tific methods, its place and role in the system of legal sciences.

KKeeyy  wwoorrddss:: comparative jurisprudence, comparative law, legal reality, subject
and method of comparative jurisprudence.

Csaba Varga. Differing Mentalities of Civil Law and Common Law? The Issue
of Logic in Law [in English]

In language use, ‘rule’ and ‘norm’ are mostly taken as synonymous to one
another. Actually they may denote the same but from differing points of view: the
former from the one of signaling that there is a normative message made available
and the latter from the one of the logically processed conceptual embodiment of
such a message. As norms presuppose an axiomatic ideal of conceptualizing and
logifying the law, they are at home only in the regimes of Civil Law where they are
construed to form a Rechtsdogmatik. (For, in contrast to it, Common Law is mostly
casual exemplification.) Or, the norm is a logical unit indeed, while the rule is a
proposition. Accordingly, reconstruction can as well reveal that no norm or several
norms are in fact expressed by a given rule.

KKeeyy  wwoorrddss:: rule, norm; conceptualization, logification; Rechtsdogmatik
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Vasiliy Tokarev. Dialogue of Legal Conceptions: Comprehension of
Ontological Structure of Law [in Russian]

The article is devoted to the analysis of the communicative character of com�
parative law as a dialogue of cultures. Particular attention is paid to the subject of
law and its value judgments. The author investigates the problem of the correlation
between rules and facts in the ontological structure of law.

KKeeyy  wwoorrddss:: structure of law, meta language of jurisprudence, dialogue.

COMPARATIVE EXPLORATION OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Borys Babin. International Role of the European Union’s Programs in a
Context of Processes of European Integration of Ukraine [in Ukrainian]

The specialties of the program legal regulation of the relations in the EU and in
the format of the cooperation between the EU and Ukraine are highlighted in the
article. The question of the legal nature of the EU programs had been researched,
the analysis of the coherent normative basis had been made, and the definition of
the EU program was proposed. 

KKeeyy  wwoorrddss::  legal program, program regulation, international programs, EU pro�
grams, program implementation.

Zoryana Makarukha. Jurisdiction, Recognition and Enforcement of
Judgments in Civil Matters of Transnational Character within the European
Union [in Ukrainian]

The article is dedicated to the analyses of the EU legislative acts in sphere of the
jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in civil matters of transna�
tional character within the European Union, which unify rules of civil procedure of
the EU member�states. 

KKeeyy  wwoorrddss:: European Union; jurisdiction; mutual recognition of decisions.

Desiree Prantl. Ukraine’s Struggle for Harmonization of Consumer Contract
Law with Provisions of EU Law [in English]

Based on the Partnership and Co�operation Agreement European integration
has lead to the harmonization of Ukraine?s legislation, particularly in the field of
consumer contract law. The Law of Ukraine on consumer rights protection com�
plies with European standards and even goes beyond minimal requirements of
directives. However, the approximated rules still need to be implemented in every�
day life. 

KKeeyy  wwoorrddss:: consumer contract law, consumer rights, approximation, Ukrainian
legislation

Olga Shpakovych. The Role of Court of EU in the formation and development
of European law [in Ukrainian]

The article deals with the history of European Union and European law. The
author researches the role of Court of EU in the formation of European law. Special
attention is paid to the legal nature of norms of EU law.

KKeeyy  wwoorrddss:: court system of European Union, European law, «new legal order»,
international law, national law, internal legal order of the states.

Nataliya Malysheva. International Multilateral and Bilateral Cooperation in
the Field of Space Activities of the PostQSoviet States [in Ukrainian]

This article is devoted to cooperation in the field of space activities of 12 post�
Soviet states. On territory of the new independent states presented «fragments» of
space industry of the former state, impossible or difficult to use by separate state.
The status and application of the UN treaties of outer space by the countries of the
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region are analyzed. The low level of ratification of key UN treaties on Outer Space,
the underestimation of the benefits for countries participating in these treaties is
investigated. Agreements on space activities, concluded within the CIS demon�
strated their weak efficacy. The growing commitment to bilateral relationships
between states in this field is illustrated. The role of space application and direct
dependence of space cooperation and space policy directions to space industry
development in the different countries of the region are analyzed. 

KKeeyy  wwoorrddss::  international cooperation, exploration and use of outer space, UN
treaties on space activities, space infrastructure «segment», rules of succession in
the space field, post�Soviet states. 

Borys Kofman. Theoretical and Normative Approaches to Definition and
Structural Characteristic of International Election Standards (final part of the
article) [in Russian]

Oleksandr Kultenko. Determinants of ICPO and Professional Responsibilities
of Employees of NCB of Interpol in Ukraine [in Ukrainian]

Highlighted determinants of professional activities of the institutional system of
Interpol, disclosed the essence of the functional responsibilities of specialists of
ICPO. Also analyzed the orientation of the Interpol on the main four functions: pro�
tection of global communications, operative transfer of information and informa�
tion bases for police, operative support of police service, professional training of
police servants.

KKeeyy  wwoorrddss:: counteraction to crime, protection of communications, operative
transfer of information, information police bases, professional training of police ser�
vants.

COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW

Ivan Romanchuk. Historical Evolution of State Sovereignty in European Legal
Tradition [in Russian]

Author researches genesis of the sovereignty concept in the European legal tra�
dition. The sovereignty is considered from the point of view of personalistic, demo�
cratic and of immanent state will concepts, on the basis of the theory of indifferent
methodological lines.

KKeeyy  wwoorrddss:: the sovereignty, historical evolution, state power, democracy.

Yuriy Boyko. European Experience of NationalQState Building [in Russian]
The article is dedicated to comparative analysis of constitutional law grounds

of federative relations in European countries. The key element of any federal con�
stitution is the separation of competencies between the federation and its sub�
jects. In the conditions of European integration processes one of the most impor�
tant tasks is assuring of uniform legal regulation of grounds of national�state
building. On the examples of Austria, Belgium, Denmark, Spain, Italy,
Switzerland the author traces the separation of competencies between federa�
tions and subjects.

KKeeyy  wwoorrddss:: nation�state, federation, separation of competencies between feder�
ations and subjects.

COMPARATIVE ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL LAW

Vladimir Redkous. Main Directions of Modern Development of Administrative
Law Assuring the National Security in CIS States [in Ukrainian]

The author investigates the main directions of modern development of the
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administrative law assuring of national security in states�members of CIS. Author
pays particular attention to next directions: the search for optimal model of system
and structure of national security bodies, improvement of legal regulation of pub�
lic service in national security bodies, of traditional directions of activities of nation�
al security bodies, of counteraction to terrorist and extremist activities, corruption,
and illegal migration.

KKeeyy  wwoorrddss:: national security, corruption, terrorism, extremism, migration, pub�
lic service, administrative law regulation.

Nadiya Skliar. Export Control in Ukraine: Legal Regulation and Comparative
Characteristic of Similar Systems in the Leading Countries of the World [in
Ukrainian]

The article deals with problematic issues of the legal status of the national sys�
tem of export control. The article carries out a comparison of two types of export
control system as effective tools of preventing of distribution of weapons of mass
destruction and their delivery equipment.

KKeeyy  wwoorrddss:: national security, export control, the international transfer of goods.

Tetiana Batarieieva. State of Development of Legislation in the Field of
Regulation of Labor Migration Processes: A National and International Legal
Aspects [in Ukrainian]

The article is devoted to the study of legislation regulating the processes of
labor migration in Ukraine. Priority directions of legislation on labor migration
improvement are defined. Author describes the own vision of implementation of
international legal norms which regulate rights of workers�migrants in the nation�
al legislation of Ukraine.

KKeeyy  wwoorrddss:: migration, workers — migrants, labor migration. 

COMPARATIVE CIVIL AND LABOR LAW

Alina Goncharova. Historical and Legal Aspects of Formation of Hereditary
Transmission: A Reception in the Legal Systems of Western European Countries
[in Ukrainian]

The article analyzes the legislation of European countries on the order of inher�
itance in hereditary transmission. Aspects of formation and the process of recep�
tion of this institute in contemporary international inheritance law are investigat�
ed.

KKeeyy  wwoorrddss:: reception, hereditary transmission, inheritance, testator, recipient
of the inheritance, conflict rules.

Lyudmyla Kozlovska. Functional Orientation of Forms of Testament: The
Purpose, Elements and Prospects for Development (Comparative Analysis) [in
Ukrainian]

The article deals with comparative analysis of forms of testament in Ukrainian
and foreign civil legislation. It defines the purpose, elements and prospects for
development of imperative requirements to the form of testament established by
legislation. 

KKeeyy  wwoorrddss:: succession, testament, form of testament.

COMPARATIVE CRIMINAL LAW, JUSTICE AND LAW ENFORCEMENT BODIES

Eugene Skulysh. Anticorruption Examination of Drafts of the Legal Acts [in
Ukrainian]

The article deals with the essence and mode of the anticorruption examination
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of the drafts of legal acts, also with the mode of the cancellation of legal acts or their
invalidation. The necessity of introduction in the Ukrainian legislation of the cor�
ruption offense commitment as the cause for cancellation of legal acts is defined.

KKeeyy  wwoorrddss:: anticorruption examination, cancellation, corruption offense.

Valeriy Kravchuk. Prosecutor’s Office of Ukraine and European Integration
[in Ukrainian]

The article examines the directions of improvement of institute of prosecution
in Ukraine. The author pointed on institutional, functional and essential directions
of development of prosecutor’s office taking into account European integration
processes and commitments assumed by Ukraine before Council of Europe. 

KKeeyy  wwoorrddss:: prosecutor’s office, European integration, protection of human
rights.

COMPARATIVE LEGAL HISTORY

Simanchuk. The Types of Crimes in Ukrainian and Russian Criminal Law
(Middle XVII — Late XVIII centuries) [in Ukrainian]

The article presents the comparative analysis of some kinds of crime in the
Ukrainian and Russian criminal law in the middle XVII — late XVIII centuries.
Very grave, grave, average and petty crimes are characterized. Special attention is
given to the peculiarities of religious crimes, crimes against the state etc.

KKeeyy  wwoorrddss:: types of crimes, crime against the church, crime against the state,
crime against the court, service crime.

Leonid Komzyuk. Comparative Analysis of Constitutional Projects of Myhaylo
Dragomanov and Myhaylo Grushevskyi of 1884 and 1905 in the Context of
Concepts of SelfQDetermination of Ukraine Evolution in the Late XIX — Early
XX centuries [in Ukrainian]

The author compared the constitutional projects of Myhaylo Dragomanov
(1884) and Myhaylo Grushevskyi (1905), in particular their provisions on decen�
tralisation of power and federalization of Russian empire, protection of rights of
national minorities, creation of federal parliament, form of Ukraine’s autonomy.
Author argued the succession between the projects, nevertheless points on their
differences, in particular in the questions of the form of autonomy.

KKeeyy  wwoorrddss:: federation, autonomy, national�cultural autonomy, national�terri�
torial autonomy, national minorities.

ASPECTS OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE SCIENTIFIC 
AND EDUCATIONAL SPHERES

Viktor Kuzmin. Bologna process in legal education [in Russian]
The author argues the idea that along side with mechanical mastering positive

law and the technics of its realization, the students should be taught practical
juridical thinking, comprehension of historical genesis of legal order and its socio�
cultural fundamentals, philosophical understanding of the essence of the state and
the law. 

KKeeyy  wwoorrddss:: Bologna process, legal education, juridical thinking, socio�cultural
fundamentals of legal order.

Mykola Kravchuk. Main Directions of Reform and Standardization of Higher
Legal Education [in Ukrainian]

The article is devoted to main problems of higher legal education, including
Europeanization, deeping professionalism and specialization, the role of state and
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private universities in education. The author pointed on the main directions of
reform of legal education in Ukraine, first of all: the development of standards of
higher legal education, strengthening of practical training for graduates.

KKeeyy  wwoorrddss:: reform of higher legal education; legal clinics; standards of higher
legal education.

Anna Silnova. Organizational and legal aspects of development of EU politics
in the sphere of research activities [in Ukrainian]

The article analyzes the experience of organizational and legal regulation of sci�
entific activities in the European Union member states. The author gives the legal
characteristic of the processes, occurring in the European scientific and technical
sphere, allowing identifying most important factors, determining the state and
directions of transformation of European science policies.

KKeeyy  wwoorrddss:: European research area, scientific activities, science policies.

Maksim Mateykovich, Anton Bogdanov. Legal Aspects of Russian Federation
Integration into European Area of Higher Education [in Russian]

The article covers issues of the legal regulation of execution by the Russian
Federation of requirements of the Bologna declaration. On the basis of analysis of
the federal legislation, world experience and legal practice are generated offers on
the further modernisation of the Russian system of the higher and professional
education.

KKeeyy  wwoorrddss:: Bologna process, modernization of higher education, European area
of higher education.

COMPARATIVE POLITICAL STUDIES

Viktor Spivak. Influence of Globalization Factors on the Political Parties
Functioning [in Ukrainian]

Political and legal aspects of global transformations are analyzed. Global factors
of influence on functioning of political parties are considered. The author arguing
the necessity to take into account the existing global factors in drafting and
improvement of the domestic legislation, activities of political parties.

KKeeyy  wwoorrddss:: political parties, globalization, functioning of political parties.

SCIENTIFIC CHRONICLE
Comparative Law Days in Kyiv [in Ukrainian]
Presentation of articles collection «Comparative Law: Current State and

Prospects for Development» [in Ukrainian]
Our Partner — Journal «Comparative Constitutional Review» [in Russian]
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