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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ
У статті розкрито питання особливостей
торговоекономічного співробітництва між Україною та Туреччиною на
сучасному етапі. Розглянуто договірну базу двосторонніх
торгово-економічних відносин Турецької Республіки та України.
Окреслено проблемні питання торгових відносин між
Україною та Туреччиною. Проаналізовано доцільність створення
зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Туреччиною.
З`ясовано, що підписання даної угоди
дозволить значно
збільшити обсяги двосторонньої торгівлі.
Зроблено висновки, що Турецька Республіка є одним
з найважливіших торговельних партнерів нашої держави.
Для поглиблення
турецько-українських
економічних
взаємовідносин Україні потрібно зробити ряд кроків,
полягатимуть у підписанні угод, направлених на закріплення та
розвиток двостороннього співробітництва в торгово-економічній
та фінансово-інвестиційній галузях. Підписання угоди про
створення зони вільної торгівлі дозволить закріпити
в короткостроковій перспективі за Турецькою Республікою
статус стратегічного партнера на рівні зовнішньополітичної
доктрини нашої країни.
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Ключові слова: економічне співробітництво, зовнішня
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Kravtsova Natalia, Master Student, Kiyv National University of
Culture and Arts, Kyiv, Ukraine;
Scientific Supervisor – Shevel Inna, Сandidate of Sociological
Sciences, Аssociate Professor, Kiyv National University of Culture and
Arts, Kyiv, Ukraine
Key Aspects of Economic Cooperation between Ukraine and
Turkey
The article discusses the features of trade and economic
cooperation between Ukraine and Turkey at the present stage.
Contractual basis of bilateral trade and economic relations of the
Republic of Turkey and Ukraine is studied.
It outlines the problematic issues of trade relations between
Ukraine and Turkey. The possibility of creating a free trade zone (FTA)
between Ukraine and Turkey is analyzed. It is established that the
signing of this agreement will significantly increase the volume of
bilateral trade.
It is concluded that the Republic of Turkey is one of the most
important trading partners of our state. To deepen the TurkishUkrainian economic relations, Ukraine needs to take a number of steps
to conclude agreements aimed at consolidating and developing
bilateral cooperation in the trade, economic, financial and investment
spheres. The signing of an agreement on the creation of a free trade
zone will make it possible in the short term to consolidate the status of
a strategic partner at the level of the foreign policy doctrine of our
country in the short term.
Key words: economic cooperation, foreign trade, export and
import structure, investment policy.
Кравцова Наталья, магистрантка, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина;
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кандидат социологических наук, доцент, Киевский национальный
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Ключевые аспекты экономического сотрудничества
Украины и Турции
В статье раскрыты вопросы особенностей торговоэкономического сотрудничества между Украиной и Турцией на
современном этапе.
Рассмотрено договорную базу двусторонних торговоэкономических
отношений
Турецкой
Республики
и Украины.Определены
проблемные
вопросы
торговых
отношений между Украиной и Турцией. Проанализирована
целесообразность создания зоны свободной торговли (ЗСТ)
между Украиной и Турцией, Выяснено, что подписание данного
соглашения
позволит
значительно
увеличить
объемы
двусторонней торговли.
Сделаны выводы, что Турецкая Республика является одним
из важнейших торговых партнеров нашей страны. Для улучшения
турецко-украинских экономических взаимоотношений Украине
нужно сделать ряд шагов, которые должны заключаться
в подписании соглашений, направленных на закрепление
и развитие
двустороннего
сотрудничества
в
торговоэкономической и финансово-инвестиционной сферах. Подписание
соглашения о создании зоны свободной торговли позволит
закрепить в краткосрочной перспективе за Турецкой Республикой
статус
стратегического
партнера
на
уровне
внешнеполитической доктрины нашей страны.
Ключевые слова: экономическое сотрудничество, внешняя
торговля, структура экспорта и импорта, инвестиционная
политика.
Вступ. Сучасний характер розвитку світової економіки
характеризується зміною пріоритетів міжнародної економічної
взаємодії, яка полягає у гальмуванні процесів глобалізації та
поглибленні регіоналізації. З метою прискорення економічного
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зростання України та створення міжнародних умов, які б сприяли
цьому процесу, необхідно зосередитись на досягненні практичних
результатів, насамперед у галузі економіки, збільшенні інвестицій
та реалізації важливих для нашої держави двосторонніх і
багатосторонніх економічних проектів тощо.
У рамках зовнішньополітичного курсу, який визначила для
себе Україна та, зважаючи на міжнародну ситуацію, що
сформувалася на даний час, Туреччину варто розглядати як
нашого важливого торгового партнера і потрібно поглиблювати
відносини з цією країною у різних галузях діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній
день тематика економічних відносин між Україною та
Туреччиною є актуальною і викликає значний інтерес у
вітчизняних та зарубіжних науковців. Про це свідчать праці таких
дослідників, як Н. Ксьондзика (Ксьондзик, 2012), В. Побережного
(Побережний, 2012), Д. Сезера (Sezer), І. Турана (Turan, 2014).
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної
проблеми. Питання визначення та характеристики пріоритетних
галузей торгового-економічного співробітництва України та
Туреччини потребує детального вивчення та дослідження. Також
необхідно звернути увагу на певні аспекти угоди про створення
зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною під час
обговорення яких виникають протиріччя.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження
сучасного стану економічних відносин України з Туречичиною,
виявлення негативних тенденцій у двосторонній співпраці та
розробленні пропозицій щодо поліпшення співробітництва.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Головними поточними завданнями України на міжнародній
арені є здобуття підтримки у відновленні територіальної цілісності
та збільшенні рівня українського експорту після часткової втрати
російського ринку. Однією з потенційно важливих сил, здатних
істотно вплинути на ситуацію, є саме Туреччина. За умови
реалізації відповідної стратегії та тактики, які, передусім, повинні
полягати у проведенні регулярних двосторонніх зустрічей на рівні
11
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президентів країн, прем’єр-міністрів, зустрічей міністрів
профільних міністерств та відомств з представниками бізнесу,
підписанні двосторонніх рамкових угод та дорожніх карт
з розвитку та зміцнення співробітництва в економічній галузі між
країнами, відпрацювання Міністерством економіки України
інвестиційних можливостей і створення сприятливих умов для
залучення капіталу та інвестицій з Турецької Республіки в Україну
і навпаки, саме вектор економічних відносин між країнами може
в найближчому майбутньому мати неабиякий потенціал (Кузьо).
Відповідно до статистичних даних Турецька Республіка є
одним із найважливіших торгівельних партнерів нашої держави зі
збереженням позитивного сальдо України у товарному обміні.
Туреччина знаходиться на другому місці за обсягами реалізації
українського експорту. Згідно з даними, отриманими від
Державного комітету статистики України, за січень-жовтень
2018 р. торговельний обіг товарами між Україною та Туреччиною
збільшився у порівнянні з минулим періодом на 13,8 % і становив
3,362 млрд. дол США (Торговельно-економічне співробітництво
між Україною і Туреччиною…). У 2018 році експорт товарів з
України до Туреччини збільшився на 2,3 % у порівнянні з
попереднім роком і становив 2,036 млрд. дол США, а імпорт
товарів з Туреччини в Україну збільшився на 37,6% і становив
1,326 млрд. дол США. Сальдо у торгівлі товарами за 2018 рік для
України є позитивним – 710 млн. дол США (Торговельноекономічне співробітництво між Україною і Туреччиною…).
Згідно з даними Державної служби статистики України,
станом на 01.12.2018 р. Турецька республіка інвестувала
в економіку України 327,6 млн. дол США, що становить 1 % від
загального обсягу іноземних інвестицій. У період за січеньжовтень 2018 р. прямі іноземні інвестиції з Туреччини в економіку
України склали 8,7 млн. дол США. Турецькі інвестиції
спрямовано до підприємств у галузі промисловості, інформації та
телекомунікації, оптова та роздрібна торгівля, ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів, діяльність у галузі
адміністративного та допоміжного обслуговування. Згідно з
12
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експертними дослідженнями, загальний обсяг турецьких
інвестицій в Україну з урахуванням фінансових ресурсів,
залучених через банківські структури та спільні підприємства,
які розташовані у третіх країнах, складає близько 3 млрд. дол
США [6]. Водночас на спільних зустрічах президенти України та
Туреччини неодноразово висловлювали плани щодо збільшення
обсягів торгово-економічного обороту між країнами до
2023 року – до 20 млрд. дол США (Україна захищатиме турецькі
інвестиції...).
Договірна база двосторонніх торгово-економічних відносин
Турецької Республіки та України складається з низки угод,
основними з яких є Угода про торговельно-економічне
співробітництво (1992 р.), Угода про взаємне заохочення і захист
інвестицій (1996 р.), Угода про запобігання подвійному
оподаткуванню (1996 р.) і Угода про митну співпрацю (1996 р.)
(Угода між Урядом України і Урядом Турецької Республіки…).
Найближчим часом планується підписання угоди про створення
зони вільної торгівлі (ЗВТ), між Україною та Туреччиною, яка
дозволить значно збільшити обсяги двосторонньої торгівлі.
За думкою експертів у галузі міжнародної економіки, підписання
даної угоди дозволить Україні та Туреччині збільшити товарообіг
до 10 мільярдів доларів на рік, що майже втричі більше від
поточного
(Україна
і
Туреччина
домовилися
про…).
За результатами зустрічі Міністрів закордонних справ України та
Туреччини 1 лютого 2019 р. в Одесі було вирішено прискорити
процес проведення консультацій експертів з метою формулювання
змісту угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Однак,
існують певні розбіжності в поглядах обох сторін стосовно її
формату. В першу чергу це стосується лібералізації торгівлі
сільськогосподарськими товарами, на якій наполягає українська
сторона. Для України важливо реалізувати свою продовольчу
продукцію на турецькому ринку, проте це ускладнюється через
суттєві бар’єри Туреччини для української агропродукції (Україна
і Туреччина домовилися про…). Згідно з останніми даними,
Анкара готова обговорювати питання квот стосовно безмитного
13
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експорту певних видів української агропродукції, проте їх розмір є
мінімальним. За багатьма позиціями запропоновані квоти
виявляються настільки низькими, що часто їх експортування є
невигідним, оскільки за таких умов вартість транспортування
значно підвищує кінцеву вартість продукції, роблячи
її неконкурентною. Зважаючи на це, необхідно продовжувати
переговорний процес задля встановлення такого формату Угоди
про вільну торгівлю, який би влаштовував обидві країни (Вільна
торгівля між Україною і Туреччиною…).
Необхідно зазначити, що на території України здійснює
діяльність близько 500 підприємств з турецьким капіталом.
До того ж, щорічною тенденцією є зростання пасажирських та
вантажних перевезень між державами. Турецький авіаперевізник
«Турецькі авіалінії» планує не лише збільшити кількість рейсів
в Україну, але й розвивати нові напрями сполучення. До анексії
Росією півострову Крим у 2014 р. Туреччина активно сприяла
розвитку туристичного сектора даного регіону. Крім того, з червня
2016 року безвізовий термін перебування громадян України в
Туреччині збільшений з 60 до 90 діб (Торговельно-економічне
співробітництво між Україною і Туреччиною…).
Туреччина бачить в Україні нові ринки збуту для власної
продукції, а Україна розглядає Туреччину як надійного партнера
у реалізації власних енергетичних ініціатив та проектів.
Для Туреччини Україна з її обсягом ринку, зручним географічним
розташуванням, відкритою економікою і ринком праці –
приваблива країна з точки зору інвестування та покращення
регіональних відносин. Одночасно для України співпраця
з Туреччиною на двосторонній основі, а також в рамках ОЧЕС,
Blackseafor, як зазначає український фахівець з даного питання
О. Волович, дозволяє зберігати баланс інтересів у відносинах з
Росією (принаймні так було до моменту інтервенції РФ в Україні
та анексії Кримського півострова) та Заходом (Волович, 2011).
В умовах трансформації геополітичної ситуації на
Близькому Сході з`являються нові шляхи співробітництва
з країнами в басейні Чорного моря. Як наслідок, турецько14

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
українські відносини на даний час переживають один
із найінтенсивніших періодів з позитивною тенденцією. Досить
стрімкий розвиток відносин Києва з Анкарою заснований на
прагматичному розрахунку. Насамперед однією із характерних
особливостей українсько-турецьких економічних відносин
є взаємодоповнюваність в цілях, які є ключовими для кожної зі
сторін. Зважаючи на те, що Україна обрала курс на
дистанціювання від Росії, співпраця з Туреччиною надає нашій
державі додаткову можливість отримати підтримку в питаннях,
що стосуються диверсифікації постачання енергетичних ресурсів.
До недавнього часу Київ також отримував численні турецькі
інвестиції для вирішення економічних труднощів, в тому числі
Кримського півострову, в галузях промисловості та сільського
господарства. Туреччина активно інвестувала в українське
виробництво і нерухомість, постачала продукти харчування,
товари народного споживання, полімерні матеріали та пластмаси,
закуповувала чорні метали та добрива (Burak).
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальшого розвитку.
На сьогоднішній день одним із ключових завдань України є
інтеграція у європейські економічні та політичні об’єднання, при
цьому в полі зору інтересів нашої країни має залишатися розвиток
та побудова взаємовигідного співробітництва із ключовими
об’єднаннями та окремими державами інших, особливо сусідніх,
або ж наближених до української території регіонів світу.
Особливе місце в зовнішньоекономічному та політичному
співробітництві для України може посісти саме Турецька
Республіка, за умови постійної підтримки та розвитку політичного
діалогу й економічного співробітництва між країнами, розвитку
спільних проектів. До того ж динаміка відносин Турецької
Республіки та РФ матимуть свій вплив на українсько-турецьке
співробітництво. Враховуючи сучасну ситуацію в Туреччині та
геополітичні процеси на Близькому Сході, пов’язані, передусім,
із війною в Сирії, а також нещодавні проблеми у дипломатичних
відносинах Анкари із Російською Федерацією, які вплинули на
15
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економічну ситуацію в Туреччині, остання зацікавлена в пошуках
нових торгових союзників та партнерів у регіоні та за його
межами. Це створює нові можливості для України в питаннях
активізації
та
розвитку
економічного
та
політичного
співробітництва із Туреччиною в рамках ЧорноморськоБлизькосхідного регіону, яке є взаємовигідним для обох країн.
Для поглиблення
турецько-українських
економічних
взаємовідносин Україні необхідно активізувати державну
політику у площині розвитку взаємовигідних економічних
відносин, яка на практиці полягатиме в укладенні угод щодо
закріплення та розвитку двостороннього співробітництва
в енергетичній, військовій, торгово-економічній та фінансовоінвестиційній галузях, в тому числі й угоди про створення зони
вільної торгівлі, закріплення в короткостроковій перспективі за
Туреччиною
статусу стратегічного
партнера
на
рівні
зовнішньополітичної доктрини України; створення сприятливого
економічного клімату, завдяки внесенню відповідних змін на
законодавчому рівні, спрямованих на спрощення, передусім,
податкового законодавства та наданні додаткових митних та
податкових преференцій закордонним інвесторам та бізнесменам.
Зазначені вище кроки дозволять не лише покращити співпрацю
між країнами у пріоритетних напрямках двосторонніх відносин,
але й залучити, збільшити обсяги турецьких інвестицій
і побудувати підґрунтя для розвитку турецького бізнесу в Україні.
Розвиток українсько-турецького співробітництва із постійним
акцентом вітчизняних політиків на його перспективах і перевагах
для обох сторін може вже в найкоротшій перспективі вивести
партнерство між Турецькою Республікою та Україною на якісно
новий, для обох країн рівень.
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НЕВИЗНАНІ ТЕРИТОРІЇ У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ
ПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПЕРЕДУМОВИ
ВИНИКНЕННЯ
У статті розглядається питання феномену невизнаних
територій, визначення сутності та причин його виникнення.
Розглянуто такі поняття як сепаратизм, іредентизм та сецесія.
Актуальність теми дослідження обумовлена надзвичайною
важливістю проблеми невизнаних держав на пострадянському
просторі, де з моменту розпаду Союзу Радянських
Соціалістичних Республік і по теперішній час триває процес
державної трансформації, пов'язаний у тому числі з виникненням
квазідержав. Метою даної роботи є висвітлення суті
сепаратистських рухів та їх причин у пострадянському просторі.
Головними завданнями дослідження стали: виокремлення
різноманітних підходів щодо тлумачення феномену «сепаратизм»
та суміжних з ним понять, визначення причин та ключових
факторів виникнення цього явища, виділення ключових видів та
класифікацій. Доведено, що сепаратизм став поширеним явищем
та механізмом тиску Росії у пострадянському просторі з метою
утримання контролю над «дружніми» державами. Обґрунтовано
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особливості формування таких невизнаних територій та їх
значення для вирішення проблеми реінтеграції тимчасово
окупованих територій Луганської та Донецької областей.
Ключові слова: сепаратизм; іредентизм; сецесія; невизнані
території; квазідержава.
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Unrecognized territories in the post-Soviet space: theoretical
approaches and causes of occurrence
The article deals with the phenomenon of unrecognized
territories, the definition of the essence and the reasons for its
occurrence. Concepts such as separatism, irredentism and secession
are considered. The urgency of the research topic is due to the
extraordinary importance of the problem of unrecognized states in the
post-Soviet space, where, since the collapse of the Union of Soviet
Socialist Republics, the process of state transformation, including the
emergence of the quasi-state, is ongoing. The purpose of this work is to
highlight the essence of separatist movements and their causes in the
post-Soviet space. The main tasks of the study were: the identification
of various approaches to the interpretation of the phenomenon of
"separatism" and the concepts associated with it, the definition of the
causes and key factors of occurrence of this phenomenon, the
allocation of key species and classifications. It has been proved that
separatism has become a widespread phenomenon and a mechanism of
Russian pressure in the post-Soviet space in order to control the
"friendly" states. The peculiarities of formation of such unrecognized
territories and their significance for solving the problem of
reintegration of temporarily occupied territories of Luhansk and
Donetsk oblasts are substantiated.
Key words: separatism; irredentist; secession; unrecognized
territories; quastate.
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Непризнанные
территории
в
постсоветском
пространстве:
теоретические
подходы
и
причины
возникновения
В статье рассматривается вопрос феномена непризнанных
территорий, определение сущности и причин его возникновения.
Рассмотрены такие понятия как сепаратизм, ирредентизм и
сецессия. Актуальность темы исследования обусловлена
чрезвычайной важности проблемы непризнанных государств на
постсоветском пространстве, где с момента распада Союза
Советских Социалистических Республик и по настоящее время
продолжается процесс государственной трансформации,
связанный в том числе с возникновением квазигосударств. Целью
данной работы является освещение сути сепаратистских
движений и их причин на постсоветском пространстве.
Главными задачами исследования стали: выделение различных
подходов к толкованию феномена «сепаратизм» и смежных с ним
понятий, определение причин и ключевых факторов возникновения
этого явления, выделение ключевых видов и классификаций.
Доказано, что сепаратизм стал распространенным явлением и
механизмом давления России на постсоветском пространстве с
целью удержания контроля над «дружественными» странами.
Обоснованы особенности формирования таких непризнанных
территорий и их значение для решения проблемы реинтеграции
временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой
областей.
Ключевые слова: сепаратизм; ирредентизм; сецессия;
непризнанные территории; квазигосударство.
Вступ. Невизнані території сьогодні є однією з головних
загроз міжнародної, регіональної та територіальної стабільності.
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Кожен регіон світу зіштовхнувся з цією проблемою. Особливо це
явище стало актуальним після завершення Холодної війни та
розпаду країн соціалістичного табору. Протистояння двох великих
держав утримувало сепаратистські рухи від активізації. Проте,
коли біполярний світ розпався, боротьба за самовизначення
і незалежність постала як ключова тенденція розвитку світу.
А функціонування у пострадянському просторі квазідержавних,
невизнаних, самопроголошених утворень є потужним чинником
етнополітичної нестабільності в регіоні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен
невизнаних держав досліджували як вітчизняні (К. Вітман,
Т. Далявська, В. Дівак, О. Кривицька, Ф. Попов, О. Теленко), так і
зарубіжні (А. Б'юкенен, Г. Ганум, Д. Горовіц, К. Мацузато) вчені.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. На сьогодні немає єдності думок стосовно цієї
проблеми. Серед дослідників одностайності визначення
невизнаної держави немає і кожен використовує своє трактування
цього поняття.
Формулювання цілей статті. Метою є висвітлення суті
сепаратистських рухів та їх причин у пострадянському просторі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сепаратизм
призводить до порушення суверенітету, єдності та територіальної
цілісності держави. Він також може стати причиною
міждержавних і міжнаціональних конфліктів. Зазвичай, його
вдається реалізувати шляхом громадянської війни, яка може як
частково, так і повністю охоплювати територію невизнаної
держави. Тривалість і запеклість таких воєн абсолютно різні.
Визначення суті та причин появи сепаратизму в окремій
державі є необхідним для уникнення розвитку цього явища,
боротьби з ним та забезпечення територіальної цілісності
кордонів, як основного принципу міжнародного права. Правильна
класифікація сепаратистського руху дає можливість знайти
способи вирішення конфлікту.
Термін «сепаратизм» пішов від латинського слова
«separtus», що означає «окремий». Його першоджерела можна
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віднайти у релігійній сфері, бо раніше церква завжди відігравала
вагому роль у політиці. Релігійність населення посилювала її роль
в суспільстві, а економічна, політична і культурна діяльність
духовенства сприяла підтримці церкви. Вона впливала на
державну політику та брала участь в політичному житті з вигодою
для себе, втручаючись у внутрішні справи держави. Церква була
значущим політичним інститутом, та мала домінуючий вплив
безпосередньо на свідомість населення. Згодом сепаратизм почав
розглядатись виключно як політичний рух, який спрямований на
досягнення окремою частиною держави автономії або політичної
самостійності.
Явище сепаратизму не має однозначного нормативного
визначення. Міжнародно-правовою основою для сепаратистських
рухів є принцип рівноправності народів та їх право на
самовизначення. Розуміння народу як джерела влади та
суверенітету в державі закріплено в основних документах
більшості держав світу. Дане право використовується
сепаратистами для легітимізації своїх дій.
Саме поняття «сепаратизм» на сьогодні закріплено лише у
Шанхайській конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом
та екстремізмом від 15 червня 2001 р. і має таке визначення:
«сепаратизм» – це будь-яке діяння, спрямоване на порушення
територіальної цілісності держави, в тому числі, на відділення від
нього частини його території, або дезінтеграцію держави, скоєне
насильницьким шляхом, і так само планування та підготовка
такого діяння, пособництво у його скоєнні, підбурювання до
нього, що переслідується в кримінальному порядку відповідно до
національного законодавства Сторін» (Шанхайська конвенція від
15 червня 2001 р.). Проте це визначення не можна вважати
універсальним, оскільки цей договір підписаний тільки країнами,
які входять до Шанхайської організації співробітництва. Більше
жоден міжнародний договір не дає визначення цьому терміну.
Різні джерела дають загалом подібні тлумачення поняттю
«сепаратизм». Так, Енциклопедичний словник-довідник трактує
термін наступним чином: «Сепаратизм - політика та практика
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відокремлення, відділення частини території держави з метою
створення нової самостійної держави або отримання статусу
широкої автономії» (Хома, 2015, с. 257). Енциклопедичний
словник з державного управління визначає його так:
«Сепаратизм – прагнення політичних сил до відокремлення від
іншої країни. У багатонаціональних державах – це рух
національних меншин до відокремлення і створення власної
держави чи встановлення автономного самоврядування»
(Ковбасюк, 2010, с. 639). Американський професор Дональд
Горовіц формулює визначення таким чином: «Сепаратизм – вихід
групи та її території з-під юрисдикції більшої держави, частиною
якої вона є… з подальшим утворенням нової держави» (Горовіц,
1993).
Сепаратизм проявляється у різних сферах життя. Існує
багато чинників, які можуть слугувати передумовам його
виникнення: політичні, економічні, етнічні, географічні, релігійні,
расові тощо. Причинами можуть бути: прагнення народів
отримати
незалежність;
завищені
соціальні очікування;
політичний та економічний вплив сусідніх держав; примусове
приєднання територій; різний темп розвитку територій держави;
боротьба за владу між різними етнічними групами на місцевому,
регіональному та державному рівнях тощо. Сепаратистські рухи
найчастіше активізуються в період, коли погіршується суспільнополітична ситуація в тій чи іншій країні.
Окрему увагу слід приділити визначенню форм сепаратизму.
Їх класифікація дає можливість кожній окремій державі визначити
для себе особисто методи, якими вона бореться з цим явищем, бо
для кожної потрібен індивідуальний підхід.
Формами сепаратизму є сецесія та іредентизм. Під сецесією
розуміють сепаратистський рух, який має на меті відокремлення
та утворення нової незалежної держави, а іредентизм спрямований
на відокремлення та приєднання до іншої держави.
Якщо звернутися до словника, то в енциклопедичному
словнику-довіднику даються такі визначення: «Сецесія – вихід
частини держави зі складу однієї держави з метою утворення
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нової держави або приєднання до іншої» (Хома, 2015, с. 259).
У той час, як «Іредентизм – політика держави, партії або
суспільно-політичний рух, спрямовані на об’єднання в одній
державі етнічної спільноти, яка розділена кордонами між
двома/кількома державами» (Хома, 2015, с. 124).
Сепаратизм є більш широким поняттям, адже його метою
може бути не тільки відокремлення від держави, а й підвищення
самостійності певного регіону в межах держави.
Сепаратизм може мати як негативний, так і позитивний
вплив на розвиток суспільства. З одного боку він призводить до
розпаду держави та порушує безпеку, цілісність, тисне на
суверенітет, а з іншого – є можливістю для етносу реалізувати свої
політичні, економічні, культурні, духовні інтереси, особливо у
випадку їх дискримінації.
Американський вчений Аллен Б'юкенен виділяв чотири
випадки, які виправдовують сецесію:
 постійне порушення прав людини;
 незаконне захоплення території незалежної держави;
 надання державою автономії, а згодом її ліквідація
в односторонньому порядку, що порушує основні умови угоди;
 крах і розпад держави (Б'юкенен, 2001).
З метою більш детального аналізу варто виокремити такі
класифікації «сепаратизму», а саме: за характером свого прояву
сепаратистські рухи можна поділяти на формальні та фактичні.
Перші проявляють себе пасивно – у формі генерування ідеї про
можливе відокремлення. Проте навіть такі кроки можуть
розглядатися як кримінальне правопорушення, оскільки більшість
країн світу у своєму законодавстві передбачають відповідальність
за посягання на територіальну цілісність. Фактичні ж –
проявляються вже у конкретних діях організованих груп.
За кількістю зацікавлених сторін сепаратистські рухи можна
поділити на звичайні та ускладнені іноземним елементом.
До звичайних належать ті ситуації, коли певний регіон виступає за
відокремлення з метою отримання незалежності. А ускладнені
іноземним елементом це ті, які залучаються підтримкою третьої
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сторони, яка зацікавлена у подальшому приєднанні відокремленої
території.
За способом досягнення поставлених цілей, сепаратистські
рухи можна поділити на мирні та збройні. Мирні, зазвичай,
спрямовані на вирішення суперечок інструментами політики.
Як варіант вирішення може бути проведення плебісциту для
визначення бажання населення отримати незалежність чи
автономію. Збройні сепаратистські рухи загрожують миру і
безпеці регіону, у якому знаходяться, та державі. Вони є дуже
небезпечними і можуть призвести до чисельних людських втрат та
економічної кризи. Можуть досягати своєї мети шляхом збройних
конфліктів
(громадянських
та
гібридних
війн
тощо),
терористичних актів та інших суспільно-небезпечних діянь.
Ще одним типом держав, які варто розглянути в межах
цього дослідження, є квазідержави. Цей синонімічний термін
застосовують до невизнаних (самопроголошених) держав.
Квазідержава – це суспільна організація людей з усіма
основними ознаками держави, але не визнається як держава в
правовому полі. Характеристики квазідержави: порушення
основних прав і свобод людини, виражена аморфність
соціокультурного середовища, недостатній рівень політичної
культури та поведінки, боротьба політичних кланів за владу.
Наприклад, Придністровська Молдавська республіка, Абхазія,
Нагірний Карабах, Південна Осетія. Ці території мають певні
ознаки держав, проте не є такими в загальному розумінні. Ще їх
називають державами «де-факто».
Квазідержавні утворення є особливою політичною
організацією суспільства, яка, на відміну від держави, не має всіх
її ознак та міжнародного визнання. Використовується цей термін
щодо територій з невизначеним статусом, сепаратистських
регіонів, самопроголошених республік.
Квазідержави є осередком постійної етнополітичної
нестабільності в регіоні. Часто у своїй діяльності вони не
дотримуються загальновизнаних норм міжнародного права, тим
самим загрожуючи безпеці та миру.
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Проблема невизнаних територій у пострадянському просторі
набула актуальності після розпаду Союзу радянських
соціалістичних республік.
Тут квазідержави утворились внаслідок сепаратистських
рухів, причиною яких були етнополітичні конфлікти, що супроводжували етнополітичні дезінтеграційні процеси, та участі в цьому
процесі сусідніх держав. Росія була і залишається найбільш
впливовим актором у загостренні конфліктів на пострадянському
просторі. Вона визнає та підтримує невизнані держави, надає
їм фінансову, військову, інформаційну допомогу тощо.
До
таких
самопроголошених
територій
належить
Придністровська Молдавська Республіка (1990), НагірноКарабаська Республіка (1991), Республіка Південна Осетія (1992),
Республіка Абхазія (1994), Луганська Народна Республіка (2014)
та Донецька Народна Республіка (2014).
Розпад СРСР призвів до підйому «заморожених» конфліктів.
Так осередком суперечностей стало Придністров’я у 1990 р.
Напружені відносини між центральною владою Молдови та
самопроголошеною республікою Придністров’я призвели
до
воєнних дій на теренах Молдови.
Одним із найбільш довготривалих був конфлікт між
Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах, котрий тривав
упродовж 1987–1994 рр. Цей етнічний конфлікт між вірменами та
азербайджанами призвів до втрати близько 50000 осіб. Проблему
не вирішено і до сьогодні. Він може в будь-який час загостритися,
як у 2016 р., що призвело до загибелі військових з обох сторін.
Республіка Абхазія та Південна Осетія є частково визнаними
територіями. Уряди Абхазії і Південної Осетії, які виступали за
відділення та оголосили про свою незалежність постійно
вказували на геноцид свого населення з боку грузинської влади.
Ключовим моментом стали події 2008 р., коли Грузія відкрито
проявила агресію відносно Південної Осетії. Росія втрутилась у
цей конфлікт, а потім визнала незалежність Абхазії та Південної
Осетії. Це стало поштовхом до визнання цих територій іншими
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країнами. Зараз вони визнані п’ятьма державами-членами ООН.
Це Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру і Сирія.
Починаючи з 2014 р. нові вогнища сепаратизму спалахнули
на території України. На Донбасі сепаратизм проявився у формі
сецесії, утворились нові державні утворення: Луганська Народна
Республіка та Донецька Народна Республіка. А в Криму – у формі
іредентизму (відділення та приєднання до Росії). Проте робити
висновки зарано, оскільки ці новоутворення є ще досить
молодими.
У 2000 р. РАбхазія, Нагірний Карабах, Придністровська
Молдавська Республіка та Південна Осетія об’єднались у Союз
невизнаних держав (СНД-2). У межах цієї організації вони
співпрацюють між собою. Їх може не визнавати міжнародний
простір, проте вони визнають один одного, намагаючись надавати
підтримку та допомогу.
Невизнані держави втілюють свою діяльність в тіні. Вони є
«сірими», «тіньовими» гравцями на міжнародній арені.
Розвиток невизнаних держав ускладнюється відмовою
у міжнародному визнанні. Через це вони не можуть нормально
співпрацювати з іншими державами і є вразливими
в економічному плані: високі показники безробіття, низький
приріст ВВП, соціальне невдоволення тощо. Це посилює їх
залежність
від
держав,
які
надають
їм
допомогу.
У пострадянському просторі такою державою є Росія, а також
Вірменія, яка підтримує Нагірний Карабах. Невизнані держави
отримують також гуманітарну допомогу від міжнародних
організацій. Проте, головну роль у забезпеченні фінансовою
допомогою відіграють країни, які зацікавлені у зміцненні позицій
невизнаної держави в етнополітичному конфлікті.
Протягом тривалого періоду вони залишаються існувати
«де-факто», проте не «де-юре». Невизнані держави сприймаються
не інакше як території іншої визнаної держави. Адже, повноцінне
економічне процвітання неможливе в такому статусі.
Не дивлячись на те, що невизнані держави не є членами
міжнародних організацій, всі вони мають такі атрибути
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державності як конституцію, уряд, збройні сили, поліцію,
прикордонні служби тощо.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальшого розвитку. Отже, сепаратизм несе загрозу
міжнародній, регіональній та державній безпеці, спричиняє
дестабілізацію країни. На його ґрунті можуть виникати масштабні
збройні конфлікти та локальні війни. Виникнення сепаратистських
рухів зумовлено низкою різноманітних причин, таких як
невдоволення політикою держави, незгода з її законодавчою
базою, порушення прав громадян, соціальна несправедливість,
недостатній
економічний
розвиток
регіону
тощо.
У пострадянському просторі основним
чинником
стали
етнополітичні суперечності. Однак, звертаючи увагу на конкретні
приклади (Південна Осетія, Абхазія, Нагорний Карабах,
Придністровська Молдавська Республіка), які були наведені у
даній роботі, є спільні і відмінні характеристики. Всі вони
борються за самовизначення, мають ознаки держави, проте досі не
досягли
повного
офіційного
визнання
міжнародним
співтовариством. Хтось прагнув утворити нову державу, у когось
на меті було підвищення самостійності регіону або приєднання до
іншої держави. Відповідно, це сприяло розгляду сепаратизму не
лише як широкого феномену, а й особливості його різновидів, що
дозволяє державам більш ефективно обрати правильні механізми
розв’язання проблеми.
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МІЖДЕРЖАВНІ СТОСУНКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ
ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ У ХХІ СТОЛІТТІ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Метою статті є розгляд стосунків країн Латинської
Америки та України у ХХІ ст., аналіз останніх досліджень та
публікацій, виділення загальної проблематики міждержавних
стосунків, перспектив взаємовідносин.
У ході дослідження були використані такі методи:
емпіричний (спостереження), логічний і порівняльний аналіз;
аналіз та синтез для формулювання обґрунтованих висновків на
основі результатів досліджень.
В статті розглядається розвиток країн Латинської
Америки на сучасному етапі, зокрема визначено вирішальні
моменти для розвитку країн. Розкрито взаємовідносини України з
країнами Латинської Америки, проведено аналіз основних
торговельно-економічних показників такої співпраці, окреслено
сучасний вектор взаємовідносин. Аналіз міжнародної торгівлі з
Латинською Америкою показує, що цей напрям економічної
співпраці є досить перспективним для України. Зовнішня торгівля
України з латиноамериканськими країнами має позитивну
тенденцію, але збільшення обсягів експорту та імпорту не є
стабільними. Україна може зарекомендувати себе як надійний
торгівельний партнер, адже країни латиноамериканського
регіону вже зацікавлені в економічній співпраці.
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Interstate relations of Ukraine with the countries of Latin
America in the XXI century: state and prospects of development
The purpose of the article is to consider the relations between
countries of Latin America and Ukraine in XIX century, to analyze
recent research and publications, highlight the general issues of
intergovernmental relations, prospects of relations.
In the course of the study, the following methods were used:
empirical (observation);logical and comparative analysis; analysis and
synthesis to formulate substantiated conclusions based on research
results.
The article examines the development of Latin America at the
present stage, in particular decisive moments are identified for the
development of countries. The relations between Ukraine and the
countries of Latin America are revealed, the analysis of the main trade
and economic indicators of such cooperation is carried out, the modern
vector of mutual relations is outlined. The analysis of international
trade with Latin America shows that this direction of economic
cooperation is quite promising for Ukraine. The foreign trade of
Ukraine with Latin American countries has a positive tendency, but the
increase in export and import volumes is not stable. Ukraine can prove
itself as a reliable trading company partner, because countries in the
Latin American region are already interested in economic cooperation.
It has the potential for significant intensification of economic ties both
at the interstate level and at the level of international organizations.
Key words: foreign trade; export; import; relations; trade
cooperation.
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Межгосударственные отношения Украины со странами
Латинской Америки в XXI веке: состояние и перспективы
развития
Целью статьи является рассмотрение отношений стран
Латинской Америки и Украины в XXI в., анализ последних
исследований и публикаций, выделение общей проблематики
межгосударственных отношений, перспектив взаимоотношений.
В ходе исследования были использованы следующие методы:
эмпирический (наблюдения), логический и сравнительный анализ;
анализ и синтез для формулирования обоснованных выводов на
основе результатов исследований.
В статье рассматривается развитие стран Латинской
Америки на современном этапе, в частности определены
решающие моменты, для развивающихся стран. Раскрыты
взаимоотношения Украины со странами Латинской Америки,
проведен анализ основных торгово-экономических показателей
такого сотрудничества, определен современный вектор
взаимоотношений. Анализ международной торговли с Латинской
Америкой показывает, что это направление экономического
сотрудничества является весьма перспективным для Украины.
Внешняя торговля Украины с латиноамериканскими странами
имеет положительную тенденцию, но увеличение объемов
экспорта и импорта не являются стабильными. Украина может
зарекомендовать себя как надежный торговый партнер, ведь
страны латиноамериканского региона уже заинтересованы в
экономическом сотрудничестве. Она имеет возможности для
значительной активизации экономических связей как на
межгосударственном уровне, так и на уровне международных
организаций.
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Вступ. У XXI ст. Латинська Америка дедалі впевненіше
виступає як постійна величина поліцентричної системи
міжнародних відносин. Цю тезу підтверджують численні
різнорідні факти. Участь Аргентини, Бразилії і Мексики в роботі
«великої двадцятки», розгортання в нових форматах інтеграційних
процесів в самому регіоні; торгово-економічний поворот цілої
низки провідних країн; перезавантаження латиноамериканоєвропейської взаємодії; глибоко символічне обрання на папський
престол аргентинського кардинала-єзуїта (266-го римського папи
і першого в історії представника «самого католицького
континенту»); прихід на пост генерального директора СОТ
бразильського дипломата Роберто Азеведо – ось далеко не повний
перелік подій, які прямо або побічно вказують на геополітичні
зрушення, що відбуваються на великому латиноамериканському
просторі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
розвитку співробітництва України з латиноамериканськими
країнами досліджували такі українські дипломати й вчені,
як Ю. Богаєвський, В. Каспрук, В. Кириченко, М. Сірук,
В. Чабанний та ін. Більшість із них аналізують співпрацю України
з окремими країнами (Бразилією, Аргентиною, Кубою), проте
комплексно не розглядають стан зовнішньоторговельних відносин
України з усіма країнами Латинської Америки. Певний інтерес для
даної теми становлять і публікації аргентинських авторів, зокрема,
Н. Е. Бранд та Е. Тексідо (Вознюк, 2011 с. 8).
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. З початком ХХІ ст. для України відкрилися можливості
щодо поглиблення економічної співпраці з країнами Латинської
Америки. Це зумовлено тим, що загалом у досліджуваних
формаціях стабілізувався внутрішній економічний розвиток,
а також розгорнувся процес освоєння ринку експорту та імпорту
товарів. Для України торговельна співпраця з країнами
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латиноамериканського регіону стала важливим напрямом
її зовнішньоекономічної політики.
Виклад основного матеріалу досліджень. Нині розвиток
відносин з Латинською Америкою відкриває для України вагомі
перспективи. Тут серйозні ринки збуту для українських
підприємств, за які ведеться боротьба з конкурентами з Китаю,
Індії, М'янми. Україна прямо зацікавлена в максимальному
економічному зближенні з країнами МЕРКОСУР (загальний ринок
країн Південної Америки). Розвиток відносин із Бразилією –
це своєрідний ключ до активізації відносин з потужними
економіками неформального об'єднання БРІКС (Бразилія, Росія,
Індія, Китай, ПАР).
Через два десятиліття після того, як диктаторські режими
Латинської Америки пішли в минуле, на континенті утвердилися
демократичні режими, звернені до громадянського суспільства і
націлені на забезпечення наступності державної влади та
поступового перетворення політичних систем і національних
проектів.
«Ніколи ще країни Латинської Америки не переживали
таких глибоких перетворень, як за останні два десятиліття»
(Emir Sader, 2009, c. 105–106). Примітно, що зрушення «ліворуч»
в Латинській Америці відбулось не шляхом революційних
потрясінь і державних переворотів, а найбільш легітимним
способом на основі загальних виборів.
Вибори, що відбулися в Еквадорі, Уругваї, Болівії, Панамі,
Сальвадорі і Гондурасі в 2009 р., поклали початок періоду
президентських виборів 2010 р. в Чилі, Колумбії, Бразилії і КостаРіці і продовжили повсюдно стверджувати традицію,
якій належить пройти «перевірку боєм» на парламентських
виборах у Венесуелі (друга половина 2010 р.).
2010 р. мав вирішальне значення для Латинської Америки
ще й тому, що в регіоні розгорнулася боротьба між різними
проектами «повторного» обрання під гаслом «соціалізму
XXI століття» і зміцненням демократичних режимів на основі
вільних виборів (Francisco Rey Marcos, 2010). Ця лінія
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протистояння вже пролягла через внутрішньополітичну боротьбу
в Гондурасі, де спроба нав'язати країні антидемократичний проект
зустріла опір з боку багатьох латиноамериканських держав.
В результаті вибори, що пройшли 29 листопада 2009 р. після
відсторонення від влади законно обраного президента, стали
предметом міжнародних дебатів.
Багато країн, серед яких Аргентина, Бразилія, Еквадор,
Парагвай, Нікарагуа, Чилі і Венесуела, заявили про невизнання
їх результатів (Bibiana Clavijo; Lina Morera, 2009).
Наразі держави Латинської Америки переживають
в деякому сенсі нову «стадію становлення» («estados en
construccion») в пошуках тієї моделі розвитку, яка б найбільш
оптимально відповідала їхнім політичним проектам, існуючих
інститутів і соціально-культурних особливостей.
Серед керівних еліт Латинської Америки йдуть активні
пошуки нових форм організації політичного та економічного
життя своїх країн. Лідери континенту замислюються про те, яким
чином можуть розвиватися режими соціальної демократії в умовах
неоліберальної економіки і як можна поєднати більш ефективні
методи економічного зростання і соціальної справедливості в
період глобалізації. Незважаючи на досить високі темпи зростання
національних економік країн Латинської Америки напередодні
кризи, спостерігаються досить значні відмінності в підходах до
подальшого політичного розвитку і до їх більш рівноправного
включення в глобальну і регіональну інтеграцію.
З 2002 р. до початку кризи в 2008 р. в результаті
прискорення зростання світової економіки ціни на сировинні
товари (що представляють основні статті експорту країн регіону),
за винятком нафти, підвищилися на 70 %, а з урахуванням нафти
на 146 %, значне збільшення міжнародних валютних резервів
викликало приплив капіталів у регіон. У цих сприятливих умовах,
коли спостерігалося зростання виручки від експорту, більшість
країн Латинської Америки пішли на підвищення курсу своїх
національних валют і проводили помірну валютну політику
з метою стримування інфляції.
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Таким чином, діючи в рамках так люто критикованих
в минулому «монетаристських схем», вони забезпечували собі
можливість дій в зворотному напрямку, знижуючи обмінний курс
і пом'якшуючи таким чином наслідки в галузі економічної
активності і зайнятості.
В деяких країнах, таких як Чилі, Бразилія, Мексика і
Колумбія, їх центральні банки, що володіють високим ступенем
автономії, перетворилися в найважливіший інструмент цих
перетворень і справили справжні «інституційні революції».
Наявність двох великих інтеграційних угрупувань, НАФТА
і МЕРКОСУР, відмінності між якими за політичними та
економічними цілями досить значні, не можуть не впливати на
загальну розстановку сил на континенті. І хоча на членів НАФТА
США, Канаду і Мексику припадає понад 20 % всієї світової
торгівлі, МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Уругвай, Парагвай,
асоційовані члени Чилі, Болівія, Венесуела, Колумбія, Перу і
Еквадор з населенням близько 360 мільйонів чоловік) зі значно
скромнішою часткою в світовому економічному обміні (близько
3%) поступово нарощує свій експортний потенціал.
В цілому ж країни Латинської Америки і Карибського
басейну з населенням близько 510 млн. жителів і обсягом
виробництва близько 2,1 трлн дол. США (цифра, порівнянна з
ФРН) набувають дедалі більш динамічного розвитку. Важливо
відзначити,
що більша
частина
виробленої продукції
промисловості і сільського господарства країн Латинської
Америки йде на внутрішньо регіональне споживання (наразі
більше ніж 20%, а з урахуванням експорту в США – 30 %),
що дозволяє знизити залежність від схильного до різких коливань
експорту за межі регіону (International Trade Statistics Yearbook,
2012).
Країни Латинської Америки на сьогодні є виробниками
багатьох видів сільськогосподарської і промислової продукції.
Вони виготовляють близько 10 % світового виробництва
сільськогосподарських товарів, мають близько 50 % світових
запасів лісових ресурсів, понад 50 % – рідкісних елементів, 30 % –
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чорних металів, 25 % – кольорових металів, 18 % – запасів нафти.
Вони є постачальниками багатьох товарів не тільки сировинної
орієнтації, але й високоякісних конкурентоздатних готових
виробів обробних галузей на світовий ринок. Ці країни є також
потенційними ринками збуту українських товарів, особливо
промислового призначення (Лажнік, 2008, c. 79).
Напередодні кризи Бразилії, на відміну від інших
латиноамериканських країн, вдалося не лише ліквідувати свою
заборгованість перед МВФ, але і стати кредитором самого Фонду.
Значні валютні резерви країни зіграли вирішальну роль в якості
гарантії економічної та фінансової безпеки в ході міжнародної
кризи.
Виявлені в останні роки великі родовища нафти ще більше
зміцнили запас економічної міцності Бразилії і забезпечили їй
більш незалежний зовнішньополітичний курс при активній
підтримці регіональних і позарегіональних союзників. В рамках
цього курсу висунення своєї кандидатури в якості постійного
члена Ради Безпеки ООН, участь в БРІК в якості противаги США і
Євросоюзу, створення Групи 20 та Форуму ІБАС (Індія, Бразилія,
Південна Африка), зближення з арабськими і африканськими
країнами. Важливим сигналом міжнародного визнання був вибір
Бразилії в якості організатора чемпіонату світу з футболу
2014 року і Олімпійських ігор 2016 р.
Cеред країн латиноамериканського регіону Бразилія
залишається найважливішим торгово-економічним партнером
України. Протягом останніх років відносини між державами мали
позитивну тенденцію до наростання взаємних обсягів торгівлі.
Основними статтями українського експорту до Бразилії
залишаються добрива та інші продукти хімічної промисловості.
Бразилія також купує механічне обладнання, електрообладнання,
транспортні засоби, шляхове та компресорне обладнання, насоси,
труби, чорні метали тощо. Щодо перспектив, то на сьогодні
бразильська сторона наголошує на зацікавленості у налагодженні
та поглибленні співпраці з Україною у таких галузях, як:
машинобудування, фармакологія. Крім того, бразильська сторона
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сприймає Україну як країну з багатим досвідом роботи в
аерокосмічній промисловості.
Регіон Латинської Америки і Карибського басейну (ЛАКБ)
послідовно зміцнює свої позиції як один із центрів впливу і
господарського зростання в багатополярному світі, що
формується. Йдеться про 33 суверенних держави із загальним
населенням, що наближається до 600 млн. осіб, сумарним ВВП
понад 2 трлн. дол., обсягом зовнішньої торгівлі понад 1,2 трлн
дол. і часткою промислової продукції в експорті, що становить
близько 65 % (Мордюшенко, 2014). Зрозуміло, на сьогоднішній
день жодна з країн Латинської Америки не входить в групу
світових лідерів першої лінії, але в сукупності регіон має суттєвий
вплив на глобальну політику і економіку завдяки зростаючому
господарському потенціалу, значному населенню і величезним
природним ресурсам. Новий імідж Бразилії як однієї з висхідних
країн-гігантів (за оцінкою ЦРУ, Бразилія стане великою світовою
державою до 2020 г.), потужна зовнішньоторговельна експансія
Мексики, світова вага агропромислового комплексу Аргентини і
енергетичного сектора Венесуели, загальновизнані економічні
успіхи Чилі – всі ці та інші чинники «працюють» на підвищення
питомої ваги Латинської Америки на міжнародній арені і надають
їй високу глобальну значимість.
В останні роки в умовах ревалоризації природних ресурсів і
підвищення цін на багато видів сировинних і продовольчих
товарів, стратегічна цінність Латинської Америки росте.
Латиноамериканці відкривають для себе нові можливості на
міжнародній арені, демонструють серйозне геоекономічне
і геополітичне перекомпонування своїх пріоритетів. У цьому
полягає одне з головних пояснень підвищення ролі
латиноамериканських країн в світовій економіці та політиці.
Аналіз динаміки торгово-економічних відносин України з
країнами Латинської Америки початку ХХІ ст. вказує на
зростання обсягів товарообігу в період 2001–2010 рр. (Кириченко,
2004, с. 250–258). Показники як експорту, так і імпорту у
досліджуваний період (за винятком кризи) мали тенденцію до
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помітного зростання (Плевако, 2011, с. 48–50). З початку
ХХІ століття товарообмін України з латиноамериканським
регіоном був найбільшим у 2008 р. і становив 3,17 млрд доларів.
Характерною рисою торговельно-економічних взаємин України
стали дуже незначні обсяги торгівлі (а в окремих випадках і їхня
відсутність) з невеликими країнами регіону (Французька Гвіана,
Сент Люсія, Гренада, Гваделупа, Монтсеррат, Віргінські острови
(США), Антигуа і Барбуда, Острови Теркс і Кайкос
та ін.) (Лажнік, 2008, c.82). Головними статтями українського
експорту до країн латино- американського регіону були: машини,
устаткування,
електроустаткування,
хімікати,
трактори,
авіатехніка, чорні метали, мінеральні добрива, полімерні
матеріали, зернові культури (Королев, 2011). У товарній структурі
імпорту в Україну – тропічні фрукти, ефірні масла та есенції,
тютюн, косметичні препарати, риба і ракоподібні, фармацевтична
продукція, прянощі, каучук, деякі промислові товари (Королев,
2011).
Необхідно відзначити,
що, розглядаючи динаміку
зовнішньоторговельних відносин України з країнами Латинської
Америки, можна помітити, що в період з 2005 до 2010 року обсяг
експорту зріс на 54,7 %, а імпорту – на 98 % (рис.1).
Це пояснюється стрімким розвитком відносин між цими країнами,
як торговельних так і політичних. Однак вже в 2014 році обсяги
експорту та імпорту скоротилися. Варто, однак, зазначити, що це
був складний рік для української економіки і для України в
цілому, а експорт та імпорт зменшився не лише стосовно
латиноамериканських країн.
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Рис. 1. Динаміка імпорту-експорту України з країнами Латинської
Америки, 2005–2014 рр, тис. дол. США

Незважаючи на те, що щорічний приріст розвитку торгівлі
між Україною і Латиноамериканськими країнами зростає,
досягнутий рівень ще не відповідає економічному потенціалу
країн. Структура експортно-імпортних зв’язків України з
Латинською Америкою повинна формуватися відповідно до
загального характеру експорту-імпорту країн регіону. В наш час є
помилкою сприймати Латинську Америку лише як джерело
сировини. У них створено сучасні виробництва на базі новітніх
технологій, а експорт високоякісних конкурентоздатних готових
виробів обробної промисловості на світовий ринок став звичайним
явищем. Саме із врахуванням таких змін Україна повинна
розвивати взаємовигідні економічні зв’язки (Бондаренко, 2011).
Наявний рівень співпраці між Кабінетом Міністрів, ВРУ та
Президентом, зволікання зі створенням деяких регулюючих
органів, наприклад анонсованого ще влітку 2015 р. торговим
представником України Н. Микольською Експортно-кредитного
агентства, завадили виробленню та реалізації ефективної
зовнішньої політики на латиноамериканському напрямі. На це
вплинула і невирішеність кадрового питання, зокрема українську
40

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
дипломатичну місію на Кубі, яка визнана нашим ключовим
партнером в регіоні, з 9 жовтня 2014 р., яку очолював тимчасово
повірений (Українська призма, 2015).
Нині
в
офіційних
документах,
які
визначають
зовнішньополітичну стратегію України в короткотерміновій
перспективі, регіон Латинської Америки не згадується серед
потенційних об’єктів уваги.
Водночас реалізація окремих програм у рамках
пропонованої стратегії реформ, закріпленої у Стратегії сталого
розвитку «Україна-2020», може відбуватися у тому числі і за
рахунок активного використання його потенціалу. Йдеться,
зокрема, про виконання заявлених програм розвитку українського
експорту, української космічної програми, програми, націленої на
популяризацію України у світі і просування українських
національних інтересів у світовому інформаційному просторі,
під час виконання якої планується спиратися на допомогу
діаспори.
Україна заявила, що поділяє ідею реформування Ради
Безпеки ООН з тим, аби збільшити в ній представництво країн ЛА,
підтримавши ініціативи, висловлені раніше Бразилією та
Мексикою. Це відповідає принципам забезпечення національної
безпеки, викладеним у Стратегії національної безпеки України від
06.05.2015, та позиції стосовно обмеження зловживань Російською
Федерацією статусом постійного члена Ради Безпеки ООН щодо
анексії Криму та агресії на Донбасі і пошуку союзників у цьому
питанні.
Оскільки у 2017 р. відзначалася 25-та річниця встановлення
дипломатичних відносин практично з усіма країнами регіону,
120-та і 125-та річниці від початку української еміграції до
Аргентини і Бразилії та 50-та річниця створення Світового
Конгресу Українців, було оприлюднено достатньо багато
офіційних заяв від Президента, керівників ВРУ та МЗС, у яких
наголошується на потребі активізувати двосторонні відносини
з латиноамериканськими країнами в політичній, економічній та
гуманітарній сферах. Спостерігаємо чергову (вже третю
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за адміністрації нинішнього президента) спробу перегляду наших
ключових партнерів у Латинській Америці, зумовлену,
як наголошується в аналітичній доповіді до щорічного Послання
Президента України, ставленням окремих країн регіону до оцінки
політики РФ щодо України. Виходячи із цього, «особливим
партнером»
визначено
Аргентину,
«перспективними
партнерами» – Мексику, Бразилію і Перу. Також вказано на
необхідності посилити українську присутність у регіоні через
відкриття повноцінного дипломатичного представництва в Чилі.
Під час презентації у ВРУ Експортної стратегії України на
2017–2021 рр. присутні депутати, представники МЗС та перший
віце-прем’єр-міністр України, очільник МЕРТ, С. Кубів
неодноразово згадували регіон як перспективний для реалізації
експортного потенціалу України (Українська призма, 2017).
Рівень координації діяльності між різними владними
структурами зумовлений відсутністю зрозумілої стратегії щодо
регіону. Зокрема, на ефективності роботи окремих ЗДУ
позначається
неналежне
кадрове
забезпечення
(по 1–3 співробітника у посольствах України в Перу та на Кубі та
зволікання з призначенням послів). Є проблеми і в реалізації
експортної стратегії, оголошеної КМУ. Для її координації між
різними органами влади при КМУ 04.07.2017 було створено Раду з
міжнародної торгівлі з дорадчими функціями. Втім, в Україні вже
існує кілька подібних органів: Рада підприємців при КМУ, Офіс з
просування експорту при МЕРТ, Рада експортерів та інвесторів
при МЗС. Однак, у 2017 р. жоден із них не проводив тематичних
заходів із просування української продукції на ринки Латинської
Америки. Не виконано також ЗУ «Про забезпечення масштабної
експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського
походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення
кредитування експорту» від 20.12.2016, що передбачав створення
Експортно-кредитного Агентства (мало запрацювати влітку
2017 р.), та на який було сподівання щодо фінансового
стимулювання українського експорту, у тому числі і до
латиноамериканських країн. Натомість, прикладом успішної
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співпраці з використанням зовнішньополітичних інструментів
можна назвати співробітництво ГПУ, СБУ та МЗС у справі
екстрадиції колишнього високопосадовця В. Каськіва з Панами
(Українська призма, 2017).
У 2017 р. латиноамериканському напряму в цілому, як і в
попередні роки, приділялося недостатньо уваги. Попри загальний
курс на відновлення експортного потенціалу України, визначений
у Плані пріоритетних дій КМУ на 2017 р., Плані заходів
з реалізації Концепції популяризації України у світі та просування
інтересів України у світовому інформаційному просторі від
07.06.2017, пошуку нових та розширення вже наявних ринків для
збуту продукції (про що наголошувалося в Аналітичній доповіді
до Послання Президента), ні регіон загалом, ні окремі країни
не потрапили до розробленої МЕРТ Експортної стратегії України
на 2017–2021 рр.
Упродовж 2017 р. міжурядові контакти лишалися,
в основному, несистемними, а започатковані минулого року
ініціативи не отримали продовження. Водночас у двосторонніх
відносинах спостерігалися і деякі позитивні тенденції. Зокрема,
логічним продовженням активізації українсько-аргентинської
співпраці, що намітилась восени 2016 р., стало обговорення
керівниками обох МЗС «на полях» 72-ї сесії ГА ООН питання
щодо можливих термінів проведення візиту Президента України
до Аргентини. Під час роботи української урядової делегації на
11 конференції СОТ (Аргентина) досягнуто домовленості про
проведення у лютому 2018 р. відео-конференції «Україна –
Бразилія» та відновлення роботи Міжурядової українськобразильської комісії зі співробітництва (Українська призма, 2017).
Помітно активізувалася міжпарламентська співпраця з
Аргентиною та Бразилією, у чому заслуга як керівництва
українських Груп з міжпарламентських зв’язків, так і відповідних
посольств. У 2017 р. відбулися зустрічі «на полях» міжнародних
заходів між керівниками МЗС України та Гватемали. Також посли
України в державах регіону мали зустрічі із керівниками МЗС
(Уругваю, Чилі, Гватемали, Панами, Коста-Ріки), МО Чилі,
43

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
Мінекономіки Гватемали, місцевими високопосадовцями та
представниками бізнесових кіл, а також взяли участь у роботі
міжнародних та регіональних форумів. Зріс інтерес до
співробітництва між органами місцевої влади України (зокрема,
Тернопільської та Івано-Франківської областей, м. Києва) та
відповідними структурами в Аргентині, Бразилії та Мексиці.
Спостерігається
нарощування
присутності
України
на
міжнародних виставках, які проводяться в регіоні (зокрема,
LAAD-2017 Defence & Security у Бразилії, Міжнародна
енергетична виставка РЕСОМ та Міжнародна авіакосмічна
виставка FAMEX у Мексиці). У гуманітарній сфері почастішали
ознайомчі візити української молоді та школярів до країн регіону
(Бразилія та Аргентина) за благодійними програмами. Цього року
вперше молоді українські діаспоряни з Аргентини та Бразилії
взяли участь у програмі стажування у ВРУ та українських
центральних ЗМІ. Завдяки наполегливій діяльності послів України
в Аргентині, Мексиці і Бразилії відбувається стабільне
нарощування інформування громадськості країн регіону про
Україну і ситуацію із анексованим Кримом та окупованими
територіями Донбасу шляхом публікацій у місцевих ЗМІ, участі в
теле- і радіоефірах, виступів у ВНЗ перед студентською та
науковою спільнотою (Українська призма, 2017).
Серед
негативних
тенденцій
зазначимо
невисоку
ефективність роботи посольств України в Перу і на Кубі через
зменшення кількості співробітників та відсутність інтересу до
проведення засідань жодної із шести наявних спільних
Міжурядових комісій з питань торговельно-економічного
співробітництва
(українсько-аргентинської,
українськобразильської, українсько-парагвайської, українсько-перуанської,
українсько-мексиканської та українсько-чилійської).
Таким чином, нині не відповідає дійсності твердження з
аналітичної доповіді до щорічного Послання Президента України
щодо «помітного зміцнення» позицій України в регіоні, у тому
числі з огляду на подальшу відсутність підтримки з боку
ключових країн регіону в питаннях, що стосуються анексованого
44

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
Криму. Серед помітних результатів співпраці із країнами регіону
у 2017 р. можна назвати такі: створення у ВРУ групи
з міжпарламентських зв’язків з Колумбією і перший візит її
голови до країни; відкриття Почесного консульства України в
Коста-Ріці та відділення Посольства України в Аргентинській
Республіці в Республіці Чилі, а також перша в історії незалежної
України резонансна екстрадиція із Панами колишнього
високопосадовця, екс-голови Держагенства з питань залучення
інвестицій В. Каськіва.
У січні 2017 р. створено підприємницький альянс «Україна –
Мексика» за участю представників авіаційного, енергетичного,
фармацевтичного бізнесу, який сприятиме інтенсифікації
торговельного та науково-технічного співробітництва між обома
країнами. В торговельно-економічній сфері відзначається
невелике зростання показників українського експорту товарів та
послуг до країн регіону (товарний обіг за січень-вересень 2017 р.
склав майже 240,2 млн. дол).
Відзначимо, що нині помітно збільшився український
експорт до Аргентини, Багамських островів, Белізу, Бермудських
островів, Болівії, Венесуели, Гайани, Гаїті, Кайманових островів,
Нікарагуа,
Сальвадору,
Перу,
Пуерто-Ріко,
Суринаму;
спостерігається невелике зростання експорту до Куби, Коста-Ріки,
Колумбії, Панами, Парагваю, Сент-Вінсент і Гренадін, Уругваю,
Тринідаду-і-Тобаго. Водночас фіксується падіння експорту до
ключових партнерів України в регіоні – Бразилії, Мексики, Чилі,
а також Гватемали, Антигуа і Барбуди. Водночас стрімко впав
(на рівні менше 20 % до показників минулого року) експорт до
Віргінських островів, Домініканської Республіки та Еквадору.
Порівнюючи із 2017 р., розпочався український експорт до
Гренади, Домініки, Барбадосу та Ангільї. Зберігається негативне
сальдо у торгівлі з переважною більшістю країн регіону, за
винятком Куби, Панами, Перу, Колумбії, Венесуели, Гаїті, КостаРіки, Белізу, Багамських та Віргінських островів.
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Висновки з даного дослідження і перспективи
подальшого розвитку.
Отже, основними перевагами для України від співпраці з
країнами Латинської Америки вважаємо зменшення негативного
зовнішньоторговельного сальдо балансу, можливість розширити
ринки збуту своєї продукції, дешевша сільськогосподарська
продукція, а також розвиток бізнесових та туристичних послуг.
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РОСІЙСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ АСПЕКТ ГАЗОВИХ ВІДНОСИН
Питання постачання газу та газових відносин Німеччини є
актуальним та важливим в останні роки. Наразі, головним
постачальником газу в Німеччину, а також усю Європу є Росія.
Але останнім часом, на фоні подій в Україні та в Сирії,
Європейський союз та Німеччина почали негативно ставитися до
дій, які проводить Росія, що в свою чергу призводить до
погіршення відносин у газовій сфері між Німеччиною та Росією.
Метою статті є розгляд сучасного стану німецькоросійських газових відносин, а також подальших перспектив
їх розвитку, адже на теперішній момент ці відносини є дуже
нестабільними. Причиною цьому агресивна поведінка Росії
в проведенні своєї зовнішньої політики, а також Європейські
санкції, якими намагаються стримувати агресора.
У статті розглядаються основні аспекти, на яких були
вибудовані німецько-російські газові відносини, політичні та
економічні складові, що є невід’ємними частинами цих відносин, а
також наводяться пропозиції для вирішення проблем, які виникли
в період 2014–2018 рр. у газових відносинах між Росією та
Німеччиною. Наводяться варіанти можливих партнерів у газовій
сфері для Німеччини у разі тотальної кризи у відносинах з Росією.
Основною проблемою цих відносин на даному етапі є надмірна
агресивна поведінка Росії на зовнішньополітичній арені, що
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супроводжується відповідною зміною цінової політики для
Німеччини зокрема та Європи в цілому.
Ключові слова: газові відносини, Північний Потік,
економічна сфера, геополітика, природний газ, Європейський союз
Rebryk Yurii, Student, Kyiv National University of Culture and
Arts, Kyiv, Ukraine;
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Sciencies, Professor, Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
Russian-German aspect of gas relations
The issue of gas supply and gas relations of Germany is relevant
and important in recent years. Currently, Russia is the main supplier of
gas to Germany, as well as the whole Europe. But recently, against the
background of events in Ukraine and Syria, the European Union and
Germany have begun to react negatively to Russia's actions, which
leads to a deterioration of relations in the gas sector.
The purpose of the article is to consider the current state of the
German-Russian gas relations, as well as the future prospects for their
development, since at the moment these relations are very unstable.
The reason for this is the aggressive behavior of Russia in conducting
its foreign policy, as well as European sanctions, which are trying to
contain the aggressor.
The article reviewes the main aspects on which the GermanRussian gas relations were built, political and economic components,
which are integral parts of these relations, as well as suggestions for
solving problems that arose during the period of 2014–2018 in the gas
relations between Russia and Germany. The options for possible gas
partners in Germany are presented in case of a total crisis in relations
with Russia. The main problem of these relations at this stage is the
excessive aggressive behavior of Russia in the foreign policy arena,
which is accompanied by an appropriate change in price policy for
Germany and Europe as a whole.
Key words: gas relations, Nord Stream, economic sphere,
geopolitics, natural gas, European Union
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Русско-Германский аспект газовых отношений
Вопрос поставок газа и газовых отношений Германии
является актуальным и важным в последние годы. Сейчас
главным поставщиком газа в Германию, а также всю Европу
является Россия. Но в последнее время, на фоне событий в
Украине и в Сирии, Европейский союз и Германия начали
негативно относиться к действиям которые проводит Россия,
что в свою очередь приводит к ухудшению отношений в газовой
сфере между Германией и Россией.
Целью статьи является рассмотрение современного
состояния германо-российских газовых отношений, а также
дальнейших перспектив их развития, ведь на текущий момент
эти отношения очень нестабильны. Причиной этому агрессивное
поведение России в проведении своей внешней политики, а также
Европейские санкции, которыми пытаются сдерживать
агрессора.
В статье рассматриваются основные аспекты, на которых
были выстроены немецко-российские газовые отношения,
политические и экономические составляющие, которые являются
неотъемлемыми частями этих отношений, а также приводяться
варианты решения проблем, которые возникли в период
2014– 2018 гг. в газовых отношениях между Россией и Германией.
Приводятся варианты возможных партнеров в газовой сфере для
Германии в случае тотального кризиса в отношениях с Россией.
Основной проблемой этих отношений на данном этапе является
чрезмерное агрессивное поведение России на внешнеполитической
арене, сопровождающееся соответствующим изменением
ценовой политики для Германии в частности и Европы в целом.
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Вступ. В сучасній системі міжнародних відносин питання
стосунків у сфері газу між Німеччиною та Росією постає дедалі
частіше. Зрозуміло, воно привертає найбільшу увагу і під час
обговорення німецько-російської зовнішньої торгівлі. На фоні
останніх подій навколо України впродовж 2014–2019 рр.,
Німеччина опинилася на роздоріжжі – продовжувати співпрацю з
Росією у газовій сфері або ж відмовитися і шукати нових
партнерів для постачання газу у Європу. Але оскільки Німеччина є
бюрократичною країною, то вона намагається переслідувати
інтереси, які в першу чергу будуть вигідні для неї ж самої і тим
самим намагається підтримувати нейтральні стосунки з Росією.
В той же час, слід зазначити, що вона все таки продовжує пошук
нових партнерів щодо газової сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
дослідників питання російсько-німецьких газових відносин варто
виокремити праці таких фахівців як C. Ємельянов, А. Єременко,
Л. Антас, Ф. Лук’янов, Ю. Шпаков, Дж. Джексон, Дж. Ріхтер,
Р. Ларсон, Е. Окленда та інших. Серед доробку вітчизняних
вчених слід відзначити дослідження Г. Яворської, Р. Кривоноса,
А. Гетьманчук та інших.
Формулювання цілей статті. Застосовуючи відповідні
методи, необхідно розглянути стан російсько-німецьких відносин
у сфері газової політики та визначити перспективи їх розвитку,
здійснити розгляд стану газових відносин між Росією та
Німеччиною на теперішній день, визначити їх перспективи,
недоліки, а також можливості альтернативних партнерів для
постачання газу в Німеччину та Європу в цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питання
постачання газу є таким, що привертає найбільшу увагу під час
обговорення німецько-російської зовнішньої торгівлі, а, отже, має
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сенс розглядати це питання окремо. Щоб зрозуміти ситуацію,
потрібно згадати наступне:
 тільки один з двох запланованих трубопроводів –
північний
–
був
побудований,
і
його
щорічна
вантажопідйомність – 55 млн. кубічних метрів;
 проект «Південний потік» нещодавно був закритий
Москвою;
 з 2010 р. попит на газ у Європейському Союзі
зменшується;
 росіяни шукають нові експортні ринки газу в Азії, але
розуміють, що ціни там значно нижчі;
 потужність Північного потоку буде подвоєна до 2019 року.
У попередніх планах розвитку, «Північний потік» і
запланований «Південний потік» вважалися спроможними
модернізувати і розширити стару і застарілу трубопровідну
систему, побудовану за радянських часів. Для модернізації
трубопроводів найважливішим фактором є потреба в імпорті газу
Європейським Союзом, оскільки це визначає розмір і потужність
нової інфраструктури. 80% попиту на газ виробляється в семи
основних європейських країнах: Німеччині, Великобританії, Італії,
Франції, Нідерландах, Іспанії та Бельгії. Крім цих країн, попит на
імпорт газу в країнах Центральної Європи становить лише
12 відсотків від загального попиту (Gaventa, Durfour and Jones,
2015).
Потреба в країнах, де купують найбільшу кількість газу,
також знижується внаслідок їх енергозберігальних заходів і
використання відновлюваних джерел енергії.
Згідно з поточними прогнозами, безперервне зниження
попиту на газ є дуже імовірним до 2030 р., навіть при поточних
прогнозах зростання. У будь-якому випадку, є потенціал для
збільшення потужності Північного потоку, тому що його західний
край географічно ближче до п'яти з семи ключових клієнтів.
Як наслідок, зміна ситуації в проекті «Південний потік» та
«Турецький потік» є дуже невизначеною, а проект «Набукко»
також скасований.
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Якщо Північний потік буде працювати виключно на додаток
до старих трубопроводів з радянських часів (які здатні
задовольнити попит у Центральній Європі), це ще більше
збільшить значення Німеччини не тільки в зовнішній торгівлі
Росії, але і в межах Європейського Союзу .
Протягом більше ніж 40 років німецько-російські відносини
в газовій сфері були вбудовані в більш широкі відносини, (Larsson,
2006), в яких розрядка, впевненість і зміцнення довіри
сприймалися як функція економічної взаємозалежності, а газові
відносини стали частиною Східної політики (Larsson, 2006). Таким
чином, німецько-російські відносини з природним газом мали
певне політичне значення і перепліталися в економічних,
політичних і соціальних зв'язках.
Німецьке зосередження на партнерстві «longue durée» має на
меті усвідомити щільність, закономірності та динаміку відносин.
Гіпотеза полягає в тому, що ці відносини піддавалися динамічним
змінам, не тільки через регулювання ринку газу в ЄС, але й у
німецькому Energiewende та швидко змінюються на світових
ринках, які продовжуватимуть трансформувати німецько-російські
газові відносини. Можна стверджувати, що навіть до кризи в
Україні, газові відносини стали більш складними. ЄС є одним із
основних факторів, що впливає на газові відносини між
Німеччиною та Росією, оскільки він має фундаментальний вплив
на правові та регуляторні рамки, а також на ринкові структури, і
також вплинув на політичну структуру (Romanova, 2016).
У контексті кризи безпеки в Україні імпорт природного газу
з Росії став джерелом дебатів у Німеччині та Європейському
Союзі (ЄС). Великі обсяги імпорту газу та особливо експансія
відносин щодо природного газу у контексті проекту «Північний
потік – 2» були поставлені під сумнів у політичній сфері. Дискурс
цих відносин відображає стурбованість тим, що більш агресивна
Росія намагається проектувати свою владу на Німеччину та ЄС –
і що діяльність у секторі природного газу – це лише частина цієї
стратегії. Таким чином, стратегічні німецько-російські газові
відносини сприймаються як відгук минулого. Постачання
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російського газу розглядається як супротивник: 1) більш стійкій
енергетичній
системі,
2) ліберальному
політичному
і економічному порядку на основі норм, і 3) як основний виклик
процесу інтеграції в ЄС. Геополітика переважає над комерційними
принципами.
Історично склалося, що радянсько-німецька угода «gas for
pipes» була вбудована в німецьку Ostpolitik. Конкретне
співробітництво в економічній сфері сприймалося як основний
елемент розрядки та “зміна за допомогою зближення” (Wandel
durch Annäherung). Після возз'єднання Німеччини та визнання
ключової ролі Москви на початку 1990-х рр. було проголошено
стратегічне партнерство. У 2000-х рр. «нова Остполітика» змінила
ідею «зближення через взаємозалежність» (Annäherung durch
Verflechtung). У 2008 р. партнерство з модернізації доповнило це
стратегічне партнерство, також у галузі енергетики. Проте
розчарування і відчуження закралися у відносини. Починаючи з
2009 р., німецько-російські відносини в газовій сфері не можуть
бути проаналізовані без включення ЄС, тому що саме тоді був
введений Третій енергетичний пакет. Брюссель став фактором
змін. Більше того, після розширення ЄС 2004 року, ці відносини
були повністю розкритиковані, як і російсько-українські газові
суперечки у 2006 та 2009 роках. Нарешті, зовнішня політика
управління енергією змінилася від ініціатив політики, на які
впливала ідея спільного європейського ринку від Лісабона до
Владивостока, на політику експорту газу в ЄС до сусідніх країн.
Комерційні газові відносини також зазнали великих
перетворень. Ось чому враження від постійного слогану, котрий
прив’язався до Німеччини «Бізнес – це головне» є оманливим.
Протягом першого етапу, починаючи з 1970–1990-х рр., торгівля
газом була розвинена і підтримана політично, щоб мати
позитивний ефект поширення. У 1990-х рр. відносини
трансформувалися в комерційну та бізнес-орієнтованість, яка
охоплювала весь ланцюжок створення вартості і призводила до
вертикально інтегрованих двосторонніх монополій і свого роду
особливої взаємності. Велика зміна відбулась у зв'язку зі
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створенням внутрішнього газового ринку ЄС та газового
перенасичення, що вплинуло на бізнес-моделі підприємств
газового господарства компаній і призвело до втрати чітких
перспектив. Ринок із низькою ціною покупців з 2009–2010 рр. та
надлишок постачання газу принципово змінив поведінку
торговців газом та споживачів.
Можна стверджувати, що криза в Україні ініціювала новий
етап. Зростає розрив між політичними рамками та економічними
інтересами, і основною парадигмою зовнішньої політики
Німеччини є «стримування і співпраця». Торгівля газом
залишається частиною другого стовпа подвійної стратегії
стримування і співпраці, але конкретні заходи в енергетичній
сфері були санкціоновані ЄС.
Для Радянського Союзу газова промисловість стала центром
її економічного розвитку у 1970-х рр. і виникла як проблема
національної гордості та престижу. Просторовий вимір,
встановлений
після
побудови
інтегрованої
радянської
трубопровідної системи, відтворився і забезпечив політичну та
економічну інтеграцію радянських республік, а згодом і Раду з
питань економічної взаємодопомоги (СЕВ).(Larsson, 2006) Серед
країн Західної Європи – Федеративної Республіки Німеччини
(ФРН) – відтворювалася структура розвитку торгівлі природним
газом та інфраструктурними зв'язками. Максимізація надходжень
від ресурсного багатства відбувається в ДНК будь-якого
виробника вуглеводнів. Таким чином, підхід до встановлення
національного суверенітету над природними ресурсами – а також
використання цього важеля для економічного зростання – був
стратегією Росії від самого початку. Експорт природного газу був
ключовим для постачання вітчизняних російських споживачів за
субсидованими та регульованими цінами. Більше того, особливо
за умов перебування на посаді президента Володимира Путіна,
експорт природного газу розглядається як засіб відновлення
закордонної сили та підвищення авторитету Росії на міжнародній
арені. Проте глобальне газове перенасичення з 2009 р. сильно
вдарило по Росії. Москва інвестувала в газові родовища в
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очікуванні того, що попит на газ в Європі зросте. Хоча й
важливість Німеччини як ринку для Газпрому зростає, попит на
газ у Німеччині, у кращому випадку, послаблюється.
Що стосується двосторонніх відносин, то головним висновком є
те, що спільної ідеї, бачення та розуміння того, як будуть
виглядати майбутні газові відносини, бракує. Відносини у галузі
газових поставок між Німеччиною та Росією очевидно
знаходяться у глухому куті на теперішньому етапі.
Можна стверджувати, що комерційні відносини стали більш
складними, нестабільними і невизначеними, ніж у минулому.
Це послаблює стабілізуючий ефект і може посилити вплив на
геополітичну інструменталізацію. Більше того, фактори – такі, як
правові дії та регуляторні зміни в ЄС, або новий режим санкцій
США, що діє з серпня 2017 року – обмежує маневр німецького
уряду. Якщо німецько-російські газові відносини мають бути
збережені як частина економічної співпраці, необхідно провести
діалог для розв’язання питань в «неспокійних водах». Вони
повинні підтримуватися більш дрібними, інноваційними
проектами маяків, які є взаємно привабливими та корисними
(наприклад, використання біо/синтетичного газу, газу в
транспорті, співробітництво у боротьбі з витоками метану та угода
про підвищення ефективності використання газу). Важливо
адаптувати газові відносини до низьковуглецевих майбутніх і
більш інтегрованих ліквідних газових ринків в ЄС (особливо в
країнах Центральної Європи). Обидві країни мають шукати нові
моделі співпраці і, можливо, нові партнерські відносини та нових
зацікавлених сторонах (незалежні виробники газу, генератори,
муніципалітети, стартапи), як в Росії, так і в Німеччині. Отже,
проблематично, що німецько-російські газові відносини
затьмарюються питанням «Північного потоку 2».
Що стосується політичного формування в Німеччині,
прагматичне ставлення, здається, правильний шлях вперед –
Німеччина не повинна мати великих очікувань щодо позитивних
ефектів у сфері безпеки, а скоріше підкреслити цінність
економічного співробітництва як одного з факторів подвійної
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стратегії стримування та співпраці. Що стосується Росії, будь-які
дії, які дозволять геополітиці переважати над комерційною
логікою, підвищать рівень невпевненості, навіть у Німеччині.
(Romanova, 2016).
Німеччина
експортує
головним
чином
продукцію
машинобудування, транспортні засоби, електричні та електронні
товари, хімічну продукцію, тоді як Росія експортує сировину,
особливо нафту і газ, металеві вироби та нафтохімічну продукцію.
За даними Комітету зі східноєвропейських економічних відносин
(лобістська група, що представляє підприємства), 300 тис.
німецьких робочих місць залежать від торгівлі з Росією,
6 200 компаній з німецькими власниками є активними в Росії,
(The Economist, 2014) і німецькі компанії інвестували 15,8 млрд.
євро. У 2016 році Росія посіла 16-й найбільший торговий партнер
Німеччини у зовнішній торгівлі (експорт) (External Trade: Ranking
of Trade Partners in External Trade of German Federal Republiс, 2017)
Крім країн-членів ЄС, Росія була третім за величиною
торговельним партнером Німеччини у 2016 році, після
Сполучених Штатів і Китаю, зі значно меншими обсягами.
Енергія є головним фактором цих відносин. Росія і
Німеччина мають глибоку взаємодію і співпрацю в цій галузі –
Російська Федерація залишається провідним постачальником
енергії Німеччини, а Німеччина є одним із основних експортних
ринків, торгових партнерів і інвесторів для Росії. Для Росії,
Німеччина є найбільшим експортним ринком, що становив 22,1 %
від загального обсягу експорту газу з Росії у 2016 р.
Зі скороченням постачання газу до колишнього Радянського
Союзу та скороченням продажів газу на російському ринку,
Німеччина стала основним місцем для російського газу та
ключовим ринком для Газпрому. Майже 35 відсотків імпорту газу
з Німеччини прийшли з Росії. Німеччина є найбільшим
імпортером російського газу в ЄС у загальному обсязі,
але у відносних показниках вона зберігає диверсифіковане
портфоліо. Газова торгівля розвивалася з плином часу, оскільки
обсяги постійно зростали.
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За даними Федерального міністерства економіки та
енергетики (BMWi) та AG Energiebilanzen, природний газ
становив 22,6 % від споживання первинної енергії Німеччини
у 2016 р. (Pressedienst 1, 2017) Приблизно 90% спожитого газу
імпортується через трубопроводи. Головним споживачем
у Німеччині є промисловість – майже 35 % загального
споживання. На третинний сектор припадає близько 28 %,
а споживання в транспортному секторі незначне. Найбільша
частка споживання газу – це приватні домогосподарства, майже
37 %, (Evaluation Tables on Energy Balance in Germany 1990–2015,
2017), оскільки природний газ забезпечує близько 50 % палива для
всіх систем опалення в Німеччині. Це важливий фактор, оскільки
природний газ є основним джерелом енергії для захищених
клієнтів (наприклад, приватних домогосподарств), що означає
особливу відповідальність уряду. Отже, відповідно до німецького
закону про енергетику (Energiewirtschaftsgesetz), безпека поставок
– це, перш за все, завдання приватних компаній, але у випадку
надзвичайних ситуацій уряд має особливе значення. Це правове
поле є важливим для наступного обговорення розвитку німецькоросійських газових відносин.
Угода Erdgas-Röhren-Geschäft стала частиною нової східної
політики Федеративної Республіки Німеччина, ініційованої Віллі
Брандтом і його близьким радником, Егоном Баром. Міністр
закордонних справ Брандт визначив економіку як головний
інструмент у східній політиці. Імпорт природного газу –
у поєднанні з великомасштабним експортом німецької сталі та
труб – розглядався як унікальна можливість для конкретних
проектів співпраці (Högselius, с. 106–107). Соціал-демократ Віллі
Брандт був обраний канцлером у 1969 р. Він започаткував
Ostpolitik, що призвело до відмови від доктрини Хальштейна
і питань, що стосуються єдності німецької нації. У контексті
зв'язків між ФРН і Німецькою Демократичною Республікою (НДР)
німецькі бізнесмени знову взялися за питання імпорту газу з
Радянського Союзу, питання, яке було спочатку сформульовано
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Баварією для зменшення залежності від вугілля Північної
Німеччини.
Австрійсько-радянська газова угода була підписана в 1968
році. Радянське керівництво було надзвичайно зацікавлене в
монетизації своїх величезних газових ресурсів, нещодавно
відкритих, та у розширенні потоку твердої валюти, який був
необхідний для підтримки економіки країни, яка почала страждати
від жорсткості адміністративної системи та нестійких витрат на
гонку озброєнь. Угода «газ-труба» (Susanne Nies, 2008) об'єднала
Deutsche Bank, Ruhrgas і Soyuzgas-export – попередник
«Газпрому». Для розв’язання питань, пов'язаних із забороною
США на експорт сталевих труб великого діаметру із Західної
Німеччини до Радянського Союзу, міністр закордонних справ
Андрій Громико запропонував нову модель економічного
співробітництва з Західною Німеччиною в 1969 році. З 1930-х рр.
Німеччина була головним постачальником обладнання та
технологій. Отже, Німеччина завжди вважалася ключовим
партнером у Європі, а угода «газ-труба» посилила цю можливість.
Концепція Громико передбачала імпорт труб та іншого
обладнання в обмін на експорт газу.
Незважаючи на американську опозицію, німецький міністр
економічних справ, Карл Шиллер і його радянська частина,
Микола Патоличев, підписали контракт у 1970 р. Такий контракт
був потужним стимулом для інших держав-членів Європейського
співтовариства укласти угоду про постачання з СРСР з метою
встановлення
зв'язків
з
німецькими
постачальниками
інфраструктури (Susanne Nies, 2010) та диверсифікації імпорту
газу для того, щоб бути менш залежним від голландського газу.
Комісія ЄС розпочала власний енергетичний діалог між ЄС
та Росією в 2000 р. для поглиблення енергетичних зв'язків з
Росією. Для Німеччини, Брюссель і країни-члени ЄС стали
основним фактором, що впливає на ситуацію з 1998 р. Розширення
ЄС у період 2004 р. інтегрувало країни з різним історичним
досвідом з Росією та різноманітним досвідом торгівлі енергією. Це
викликало більше скептицизму щодо Росії. Починаючи
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з 2006–2007рp., дискусійні питання щодо Газпрому дедалі більше
обговорювалися, і ЄС почав більш уважно вивчати природу
енергетичних відносин, роблячи аргумент на користь взаємності,
а також просив Росію відкрити газові ринки. Більше того,
ЄС поступово відійшов – як і Росія – від ініціатив
багатостороннього управління, наприклад, Договору про
Енергетичну Хартію та пов'язаних з ним процесів (Kirsten
Westphal, 2011).
ЄС почав експортувати свої «досягнення» у сусідні країни
через Енергетичне співтовариство. Такий підхід спрямований на
інтеграцію цих ринків у спільний енергетичний ринок шляхом
прийняття правил ЄС і визначений у національному
законодавстві.
Комісія ЄС стала головним агентом змін. Вона почала
домагатися
створення
конкурентного
та
інтегрованого
внутрішнього ринку газу. Вона також ініціювала чутливий
перехід, який з того часу охоплював політику, ринкові структури,
компанії та комерційні операції. Згодом увага приділялася
німецько-російським відносинам газу. Є вагомі підстави
стверджувати, що специфіка німецького газового ринку сприяла
залученню Брюсселя до двосторонніх відносин.
Партнерство ЄС-Росія для модернізації, як частина ширших
відносин, зіткнулося з серйозними перешкодами. Незважаючи на
більш складні відносини, ЄС і Росія прийняли дорожню карту в
2013 р. «Дорожня карта ЄС-Росія співпраця до 2050 року»
повинна була відкрити нові і цікаві перспективи з точки зору
Німеччини.
Виробництво
високоспеціалізованих
товарів
залишається частиною експортної моделі Німеччини. Певною
мірою ця дорожня карта заклала спільне бачення, незважаючи на
те, що загальні енергетичні та загальні відносини погіршувалися.
З кризою в Україні та над нею, здається, що зобов'язання і віра в
це бачення втрачається, якщо воно завжди було реальне в ЄС.
Конфлікт в Україні мав обмежені наслідки для фактичних
відносин між Німеччиною та Росією, оскільки криза безпеки,
ще не призвела до енергетичної кризи. Проте вона похитнула
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довіру і впевненість акторів і спостерігачів. «Парадигма
надійності» почала ставитися під сумнів у Німеччині.
Проте головні наслідки німецько-російських газових
відносин випливають з інших, більш широких подій, таких як
режим санкцій і економічна криза в Росії. Комісія ЄС, зі свого
боку, прагне рухатися вперед до того, щоб стати більш
політичним актором, не тільки зі створенням енергетичного союзу
ЄС, а й стосовно Росії. Серед інших держав-членів Польща та
Данія продемонстрували сильну опозицію. Законопроект США
про санкції від серпня 2017 р. є «дамоклевим мечем» над
проектами газопроводу. Як наслідок, кількість взаємодіючих
факторів у відносинах німецько-російського газу зростала
протягом 2014 р.до середини 2017 р., а маневр Німеччини був
обмежений, що ілюструється питанням Nord Stream 2. Оскільки
геополітика все більше переважає у двосторонніх економічних
відносинах, непостійність у проведенні газових відносин стала
більш очевидною, ніж у минулому. Все це посилює і без того
високий рівень невизначеності та непередбачуваності, що
похитнув довгостроковий бізнес.
Висновки. Підсумовуючи все вищесказане, можна дійти
висновку, що Німеччина перебуває на роздоріжжі вибору між тим,
чи зберігати старі принципи та угоди, та продовжувати співпрацю
з Росією, або ж почати шукати нові шляхи забезпечення газом ЄС.
Як видно з дослідження, протягом останніх 10 років відносини
між Німеччиною та Росією в газовій сфері почали погіршуватися.
Одним із ключових факторів цих змін стала спільнота ЄС,
конфлікт на території України, а також економічна криза в Росії.
Росія витрачає багато своїх ресурсів на непотрібні їй війни та на
намагання встановлення геополітичного контролю, через що і
страждає її економіка. Найбільшого удару з економіки завдають
санкції з боку ЄС та США, що поступово призводить до занепаду
тих двосторонніх економічних відносин.
Все ж таки Росія є одним із основних економічних партнерів
Німеччини на даний момент у сфері газових відносин. Але,
дивлячись на те як Росія втрачає свою економічну могутність,
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Німеччині доводиться шукати нових партнерів для постачання
газу. Потенційними постачальниками можуть стати США та
Китай, який в останні роки продовжує нарощувати свою
економічну могутність. Росія ж не хоче йти на поступки і
вирішувати проблему, яка сталася в Україні, а також проблему
підвищення цін на газ.
Щодо перспектив, то, якщо протягом найближчого часу
Росія не змінить політику щодо свого ставлення до конфлікту
в Україні, тягар санкцій повільно, але впевнено роздавить
її економіку,
а
Німеччині
доведеться
шукати
нового
постачальника газу. Отож, насамперед, ця ситуація не вигідна
саме для Росії, адже вся її економіка, все життя цієї країни,
побудовано здебільшого на експортуванні газу. Німеччині ж, якщо
вона відмовиться від імпорту російського газу, доведеться
укладати нові угоди з США або Китаєм, що призведе до
збільшення цін на газ, адже відстань для постачання буде
більшою, ніж із Росії.
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БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:
РУХ ВПЕРЕД ЧИ НАЗАД
У статті розглянуто сутність, особливості та функції
фінансів ЄС у розрізі витрат та доходів загального бюджету;
проаналізована побудова бюджету ЄС та договірні обмеження
щодо формування доходної та витратної частин бюджету;
досліджено структуру доходів бюджету ЄС; з’ясовано основні
пріоритети фінансової політики ЄС на основі дослідження
складових Європейського фінансового механізму.
У процесі дослідження обговорюється, яка політика і якою
мірою повинно фінансуватися з бюджету ЄС та / або з
національних бюджетів країн-членів ЄС, щоб задовольнити
обґрунтування та ефективність точки зору. Розглянуто систему
доходів в контексті інноваційного та еволюційного характеру
Європейського Союзу, яка не є ані міжнародною організацією, ані
федеральною державою. Спираючись на рішення своїх державчленів об'єднувати вибрані аспекти їхніх суверенітетів,
повноваження ЄС ґрунтуються на принципі представлення
інтересів. Наукове та практичне значення статті визначається
новизною
дослідження
та
можливістю
використання
результатів для подальшого вивчення питання функціонування
бюджетної системи ЄС.
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The budgetary system of the European Union: moving
forward or backward
The article deals with the essence, features and functions of EU
financing in terms of expenses and revenues of the general budget; the
analysis of the construction of the EU budget and compliance with the
requirements for the formation of the revenue and expenditure part of
the budget; research structure of EU budget revenues; the main
priorities of the EU's financial policy based on the study of the
components of the European financial mechanism.
The study discusses a policy to be funded from the EU budget
and / or national budgets of the EU member states in order to meet the
needs and effectiveness of the point of view. The system of incomes is
considered in the context of the innovative and evolutionary nature of
the European Union, which is neither an international organization
nor a federal state.
Based on the decision of its member states to combine selected
aspects their sovereignty, the EU's powers are based on the principle
of representation of interests. The scientific and practical importance
of the article is determined by the novelty of the research and the
possibility of using the results for further study of the functioning of the
EU budgetary system.
Key words: budget system; European Union; budget
expenditures; own resources; financing.
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Бюджетная система Европейского Союза: движение
вперед или назад
В статье рассматривается сущность, особенности и
функции финансирования ЕС в разрезе расходов и доходов общего
бюджета; проанализировано построение бюджета ЕС и
соблюдение требований по формированию доходной и расходной
части бюджета; исследовательская структура доходов
бюджета ЕС; из основных приоритетов финансовой политики
ЕС на основе исследования составляющих европейского
финансового механизма.
В процессе исследования обсуждается політика, в которой
должна быть финансируемая из бюджета ЕС и/или
национальных
бюджетов
стран-членов
ЕС,
чтобы
удовлетворить потребности и эффективность точки зрения.
Рассмотренная система доходов в контексте инновационного и
эволюционного характера Европейского Союза не является ни
международной организацией, ни федеративным государством.
Исходя из решения своих государств-членов объединять
выбранные аспекты их суверенитетов, полномочия ЕС
основываются на принципе представления интересов. Научное и
практическое
значение
статьи
определяется
новизной
исследования и возможностью использования результатов для
дальнейшего изучения вопросов функционирования бюджетной
системы ЕС.
Ключевые слова: бюджетная система; Европейский Союз;
расходы бюджета; собственные ресурсы; финансирование.
Вступ. Питання про те, як слід витрачати бюджет
Європейського Союзу, було предметом активної дискусії з перших
років створення Європейських Співтовариств. Тим не менше, це
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питання залишається важливим і сьогодні, особливо у світлі
недавнього спаду в Європі, військових, політичних і
громадянських конфліктів в Україні та в інших частинах світу,
потоків мігрантів, посилення терористичної загрози всередині ЄС,
Brexit тощо. Бюджетна система ЄС піддається критиці за
складність і непрозорість, а також про витрати бюджету – за
суттєву невідповідність загальноприйнятим цілям та неефективну
структуру.
Питання
теоретичних
основ
оптимального
структурування наддержавних бюджетних витрат також є цікавим
з когнітивної точки зору як міжнародна економічна інтеграція та
міжнародні союзи. (Кайдаш 2008, с. 42)
29 червня 2011 р. Європейська Комісія представила
Європейському Парламенту, Раді, Європейському економічному
та соціальному комітету та Комітету регіонів повідомлення
«Бюджет для Європи 2020».
Через складні економічні часи сім держав-членів (Австрія,
Чеська Республіка, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Швеція та
Великобританія) на засіданні Ради з питань загальних справ
26 березня 2012 р. стверджували, що загальна сума, запропонована
ЄК для семирічного бюджетного плану ЄС має бути скорочена на
100 млрд. євро, або у випадку Швеції, більш ніж на 100 млрд.
євро.
8 лютого 2013 р.лідери Європейського Союзу погодилися
скоротити бюджет на 3,3 %; угода щодо запропонованого
бюджету Європейською Радою ще не схвалена Європейським
Парламентом, прийнята одноголосно Радою Європейського Союзу
і ратифікована національними парламентами всіх держав-членів;
якщо він буде прийнятий, то він стане першим кроком у його
історії.
Бюджет був остаточно затверджений Європейським
Парламентом у вівторок, 19 листопада 2013 р., переважною
більшістю. Депутати Європарламенту проголосували 537 за, проти
126 і 19 утрималися.
Бюджет ЄС щорічно пропонується Європейською Комісією.
Запропонований річний бюджет потім розглядається та
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узгоджується Радою Європейського Союзу (яка представляє уряди
держав-членів) та Європейським Парламентом (який представляє
громадян ЄС). Для того, щоб бюджет був завершений, необхідний
консенсус усіх держав-членів.
Річний бюджет повинен залишатися в межах граничних
розмірів, визначених заздалегідь на основі багаторічної фінансової
рамки, встановленої Радою на семирічний період (що вимагає
одностайного схвалення кожної держави-члена) за згодою
парламенту.
Бюджет на рік визначається заздалегідь, але остаточні
розрахунки виплат, що вимагаються від кожної держави-члена, не
завершуються до закінчення бюджетного року, а інформація про
доходи та видатки є доступною, а також застосовані механізми
корекції.
Інші доходи становили 6,9 % доходів ЄС у 2014 р.
Це включає податки та відрахування від оплати праці персоналу
ЄС, відсотків за внесками або несвоєчасними платежами, платежів
з країн, що не входять до ЄС, для певних програм, невисокого
фінансування з громадських програм та будь-якого іншого
надлишку від попереднього бюджету (Бояр 2009, с. 7).
Бюджет ЄС має низку корекційних механізмів, призначених
для повторного балансування надмірних внесків певними
державами-членами.
Наприклад, знижка Великобританії, яка відшкодовує
Великобританії 66 % різниці між її внесками до бюджету та
витратами, отриманими Великобританією. Ця знижка не
виплачується Великобританії, вона вираховується з суми, яку має
сплатити Великобританія. Ефект цієї знижки полягає у збільшенні
внесків, що вимагаються від усіх інших держав-членів, щоб
компенсувати збитки від загального бюджету. Австрія, Німеччина,
Нідерланди та Швеція мають свій внесок, щоб компенсувати
знижку у Великобританії до 25 % від цифри, яка інакше
застосовується.
Одноразові виплати для зменшення щорічних внесків ВНД
для Австрії, Данії, Нідерландів та Швеції у бюджеті
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на 2014–2020 рp. (60 млн. Євро, 130 млн. Євро, 695 млн. Євро
і 185 млн. євро відповідно).
У бюджеті на 2014–2020 рр. знижена ставка ПДВ на 0,15 %
для Німеччини, Нідерландів і Швеції.
Виведення Сполученого Королівства з Європейського
Союзу змусило ЄС переглянути свої механізми фінансування,
причому знижки, ймовірно, зміниться. Європейський комісар з
питань бюджету та людських ресурсів.
Що означають фактично «власні ресурси»?
Відповідно до статті 3 Договору про Європейський Союз
(ДЄС), «Союз переслідує свої цілі відповідними засобами,
відповідними компетенціями, наданими їй у Договорах». Стаття
311 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС)
також уточнює, що «Союз повинен забезпечити себе засобами,
необхідними для досягнення своїх цілей та реалізації своєї
політики. Без шкоди для інших доходів бюджет фінансується
повністю з власних ресурсів» (Зайцев 2011, с. 23).
Слід зауважити, що засновницький договір ЄЕС передбачає,
що бюджет Спільноти буде фінансуватися на першому етапі через
внески держав-членів (стаття 200 ЄЕС), з можливістю переходу до
«Власних ресурсів» Співтовариства на більш пізній стадії (стаття
201 ЄЕС). Таким чином, Римський договір встановлює чітке
розмежування між цими двома типами джерел фінансування. Цей
перехід, забезпечений у принципі рішенням від 21 квітня
1970 р. «про заміну фінансових внесків держав-членів власними
ресурсами Співтовариств», надав політичне обґрунтування для
надання бюджетним повноваженням Європейського парламенту.
Як зазначає Елерман, виняткова процедура, необхідна для
прийняття такого рішення (одностайність у Раді плюс ратифікація
національними парламентами) була подібна до такої для
запровадження прямих виборів Європейського Парламенту
(Стаття 138 (3)) ЄЕС). Такий збіг слід трактувати як бажання
зробити ЄС фінансово незалежним від держав-членів. Парламент
розірвав «пуповину» з національними парламентами. Таким
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чином, метою цих положень було б поступово звільнити громаду
від держав-членів.
Таким чином, поняття «власні ресурси» означало зміну
суверенітету з боку держав-членів, що дозволяє Співтовариству
здійснювати пряме оподаткування громадян ЄС. У цьому плані
Штрассер визначив «власні ресурси» як податок, що сплачується
безпосередньо платником податків ЄС, який включається до
доходів загального бюджету ЄС і не входить до бюджетів країнчленів.
Зокрема, ключовим елементом системи фінансування ЄС є
те, що витрати ЄС підлягають суворій передбачуваності
(«бюджетної дисципліни»), що забезпечується за допомогою трьох
основних функцій:
1) Загальний обсяг доходів ЄС обмежений (з 1988 р.)
власною (для МФР 2014–2020 рр. платежі не повинні
перевищувати 1,23 % ВНД ЄС). Цей ліміт щорічно оновлюється
на основі останніх прогнозів, щоб гарантувати, що загальний
оцінений рівень платежів ЄС не перевищує максимальну суму
власних ресурсів, яку ЄС може підвищити протягом даного року.
2) Бюджет ЄС підпорядкований принципу рівноваги.
Це означає, що на практиці, щоб збалансувати бюджет кожного
року, дохід є визначеним стосовно витрат (а не навпаки).
На відміну від своїх країн-членів, ЄС не має права позичати та
фінансувати свою діяльність або покривати будь-який дефіцит
бюджету.
3) У той же час, якщо витрати ЄС є передбачуваними, рух
відіграє роль інструменту бюджетного планування, встановлюючи
максимальний річний обсяг («граничні») для широких категорій
витрат протягом періоду щонайменше 5 років ( Березовська 2010,
с. 11).
Тому, як це часто пояснюється Комісією, бюджет ЄС не
може вийти з-під контролю. Він ніколи не має дефіциту, ніколи не
накопичує боргів і витрачає тільки те, що отримує. Він завжди
збалансований.
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Постійний огляд системи доходів ЄС групою високого рівня
про власні ресурси, створено в лютому 2014 р. під керівництвом
колишнього прем'єр-міністра Італії та європейського комісара
Маріо Монті, що є останнім у серії зусиль, спрямованих на
реформування. Ця система, яка переважно базується на
фінансових трансфертах держав-членів, здається незмінною. Тим
не менш, він гарантує ресурси, необхідні для фінансування
близько 140 млрд. євро, що витрачаються щорічно бюджетом ЄС.
Для чого ж це змінювати? Необхідність реформування є наявною
у чотирьох критеріях, встановлених для перегляду: простота,
прозорість, справедливість і демократична підзвітність. Поточна
система не відповідає жодному з цих критеріїв. Зокрема, хоча
бюджет ЄС фінансується з каси загального національного
оподаткування, це не стає видимим для платників податків. Тому
громадяни залишаються в темряві. Система доходів ЄС є
елементом легітимності дій Союзу. Зокрема, принципи прозорості
та оподаткування за згодою вимагають, щоб громадяни могли
зрозуміти, як фінансується бюджет ЄС, а також визначити, які
особисті внески вони роблять для фінансування. Фінансування
бюджету ЄС з видимим ресурсом, який представляв би важливе
політичне рішення без практичного можливого розвороту, є
«слоном в кімнаті», з яким стикається огляд. З одного боку, це
дасть змогу наблизити Європу до своїх громадян, визнавши статус
ЄС як союз держав-членів та їхніх громадян. З іншого боку, це
означатиме, що громадяни повинні бути безпосередньо
відповідальними за фінансування бюджету ЄС, тоді як доходи від
ЄС традиційно розглядаються як ігрові запаси національних
канцелярій. Крім того, підвищення обізнаності громадян ЄС щодо
їх внеску до бюджету ЄС, швидше за все, підніме багато питань:
Яка мета бюджету ЄС? Хто з цього отримує прибуток? На кого
падає тягар? Хто керує витратами ЄС і хто в кінцевому підсумку
відповідає за результати? Таким чином, видимість доходів ЄС
може підштовхнути безпрецедентні дебати щодо бюджету ЄС і, в
кінцевому рахунку, про сам процес європейської інтеграції
(Федосов 2005, с. 146).
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Більше того, ЄС не має повноважень самостійно
підвищувати податки. Тип, характер і загальний обсяг власних
ресурсів, а також спеціальні домовленості вирішуються рішенням
(рішенням про власні ресурси), прийнятим одноголосно Радою
після консультацій з Європейським Парламентом. Для набуття
чинності це рішення потребує подальшого схвалення кожною
державою-членом відповідно до її конституційних вимог, таким
чином дотримуючись національного суверенітету. Це в більшості
випадків передбачає ратифікацію національними парламентами.
На практиці, однак, національні парламенти знаходяться під
значним тиском, щоб дати зелене світло угоді, схваленої її
власними урядами. Заперечення знову відкрило б переговори без
гарантії більш сприятливого результату для зацікавлених державчленів. Хоча юридичні тексти визначають всі джерела
фінансування ЄС як «власні ресурси», тільки доходи ТЗ (13 % від
«власних ресурсів» в період 2007–2013 рр.) можна вважати
«справжнім» джерелом фінансування ЄС, оскільки ЄС є законним
інституційним одержувачем мит, що стягуються за конкретну та
ідентифіковану оподатковувану операцію. Крім того, оскільки
часто немає місця збігу між місцем збирання та кінцевим
споживанням товарів, цей дохід не міг бути відносним до певної
держави-члена.
Колись у своєму виступі до Європейського Парламенту,
11 січня 1977 р., Рой Дженкінс, тодішній президент Європейської
Комісії, зауважив: Ми бажаємо отримати користь від успіху
Співтовариства. (...) Співтовариство може і повинно бути більше,
ніж сума його частин. Воно може створювати і давати більше, ніж
отримує, але тільки якщо Країни-члени, люди та уряди мають таке
бачення, що вони можуть зробити, а не тільки те, що вони можуть
отримати. Ця заява забезпечує добрі докази держав-членів.
Багаторічна практика розрахунку виплат, що нараховуються з
видатків ЄС, як різниці між їхніми внесками та надходженнями з
бюджету ЄС («бюджетні баланси») (Мацелик 2003, с. 12).
За період 2007–2013 рр. розподіл видатків ЄС (загалом і
основних видатків) на п'ять основних держав-членів «нетто73
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платників» (Німеччина, Франція, Італія, Великобританія та
Нідерланди), а також їх операційні бюджетні залишки».
Ці держави-члени спільно фінансують близько двох третин
національних внесків бюджету ЄС. Протягом 2007–2013 рр.
Франція була головним бенефіціаром витрат ЄС. Це пов'язано з
тим, що ця країна відповідає загальному обсягу витрат на
сільськогосподарських ринках ЄС (21%) і що ця сфера витрат є
значною часткою загальних витрат (близько 37 % для МФР на
2007–2013 рр.).
Порівняно з іншими основними державами-членами, такими
як Німеччина, Франція та Італія, Сполучене Королівство
скористалося меншою сумою платежів ЄС в цілому. Частка
Сполученого Королівства на «сільськогосподарських ринках» має
витрати значно нижчі, ніж в Італії, Франції та Німеччині. Ця
ситуація, що є однією з підстав на основі знижки Великобританії,
передбачає, що доти, як витрати, пов'язані з аграрним ринком і
прямі виплати фермерам становитимуть близько 30 % ЄС –
бюджетні операційні витрати (2014–2020 рр.), Великобританія
швидше за все, відчуватиме себе легітиммною, щоб продовжувати
заявляти про дисбаланс та незручність.
Слід підкреслити, що, як зазначено Комісією, Комісія
розрахунку «бюджетних сальдо» – це лише облік певних
фінансових витрат та вигод. Вона не дає жодних ознак того, що
багато інших переваг, отриманих від політики ЄС, сприяють
досягненню довгострокових цілей Союзу. Конвенції, які
визначають ці розрахунки, є «довільними» і «дуже сумнівними».
Проте, незважаючи на свої концептуальні недоліки, розрахунки
«бюджетних балансів» стали ключовим еталоном для переговорів
щодо Руху. У цьому контексті «бюджетні сальдо» надають кожній
державі-члену заходи для проведення переговорів з МФР з метою
досягнення результату, який є політично захищеним вдома і
контролювати його впровадження можна впродовж програмного
періоду. Фактично, витрати ЄС представляють фінансову
«віддачу» національних внесків, що сплачуються ЄС.
Це пояснюється тим, що значна частина цих видатків (витрати на
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сільськогосподарський ринок та прямі платежі фермерам,
сільському розвитку, рибальству та згуртованості, які становлять
близько 70 % МФР на 2014–2020 рр.) безпосередньо або фактично
попередньо розподіляється на країну як частина угоди про Рух.
Проблема не в тому, що держави-члени намагаються оцінити
переваги, які вони мають з бюджету ЄС, але скоріше за те, що
вони використовують «неправильне» вимірювання інструменту.
Розрахунок бюджетних балансів – це спосіб призначення
важливості того, що можна виміряти, а не вимірювати те, що є
важливо (Гетманець 2011, с. 9).
Збільшення попиту на виробництво не обмежуватиметься
країною, де проживає бенефіціар ЄС, оскільки, для задоволення,
збільшення виробництва призведе до імпортних потоків з інших
країн (в межах / за межами ЄС).
Щодо оптимальності видатків бюджету ЄС, дослідники
поділяються своїми баченнями. Бегг стверджує, що наріжний
камінь бюджету Союзу має формуватися через діяльність
(політику), що створює економію на масштабі та покращує
прийняття зовнішніх ефектів (інтерналізація зовнішніх ефектів).
Дослідник
виділяє
зовнішню
політику,
дослідження,
трансєвропейські мережі, масштабні екологічні проблеми та
безпеку як ключові галузі наднаціонального регулювання в ЄС.
Натомість, політики, які не дозволяють задовольняти різнорідні
соціальні преференції та політику, спрямовану на перерозподіл
ресурсів, включаючи спільну сільськогосподарську політику, і
навіть політику розвитку сільських територій, повинні бути
виключені з бюджету ЄС (Комарова 2010, с. 20).
Розробники розширеного тесту на субсидіарність на основі
своєї методології роблять висновок, що видатки бюджету ЄС
повинні бути спрямовані на глобальне потепління, енергетику,
інновації та спільну зовнішню та безпекову політику (Інститут
економічних досліджень, 2008). Основна частина загального
бюджету ЄС повинна витрачатися на дослідження та освіту та
конвергенцію регіонів (політики згуртування). Решту бюджету
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слід використовувати для фінансування внутрішнього ринку та
транспортної політики, а також політики безпеки.
Також, щодо оптимізації, беручи до уваги амбітні цілі ЄС
економічного зростання, Данелл Естхол пропонує мінімізувати
цілі, що покриваються бюджетом ЄС. На їхню думку, у
майбутньому бюджеті ЄС мають бути присутніми чотири види
фінансових зобов'язань для стимулювання економічного
зростання:
1) інституційний розвиток (внутрішній ринок, моніторинг,
прикордонний контроль і безпека тощо);
2) інтеграція та мобільність (трансєвропейські мережі,
інформаційна політика та аудіовізуальний сектор тощо);
3) освіта та розвиток (дослідження, у тому числі
високотехнологічні, безперервне навчання тощо);
4) комерціалізація (створення бізнес-центрів, технопарків
тощо).
Висновки з даного дослідження і перспектива
подальшого розвитку. Отже, бюджетна система Європейського
Союзу – це невід’ємна складова частина його фінансового
механізму, за якою перерозподіляється національний
дохід
держави, що дає змогу керувати грошовими коштами і темпами
економічного розвитку. Дохідна частина бюджету ЄС формується
відповідно до існуючого у ЄС специфічного механізму, який
отримав назву «система власних ресурсів». Витратна частина
бюджету спрямована на виконання положень засновницьких
договорів Європейських спільнот та Договору про Європейський
Союз. Питання про те, як слід витрачати бюджет Європейського
Союзу, на сьогодні залишається предметом активної дискусії з
моменту створення Європейських Співтовариств. Це питання
залишається важливим і сьогодні, особливо у світлі недавнього
спаду в Європі, військових, політичних і громадянських
конфліктів в Україні та в інших частинах світу, потоків
іммігрантів.
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РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ
ПОСЛУГ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА
Метою дослідження є розгляд сучасного розвитку
світового ринку туристичних послуг, а також досвід виходу
України до міжнародного туристичного бізнесу, адже на даний
момент ця галузь перебуває у стані беззаперечного розвитку та
спроможності конкурувати на ринку з найвизначнішими
туристичними країнами світу.
У статті розглянуті основні тенденції розвитку
туристичних послуг, висвітлено актуальні питання, пов’язані зі
становленням та стійкістю міжнародної галузі торгівлі, а
також досліджена роль України на конкурентному світовому
ринку. Порушені проблеми можливості виходу туристичних
послуг на міжнародний ринок та умови забезпечення їх на плаву
економічної стабільності.
Під час проведення дослідження були використані такі
методи: емпіричний (спостереження); прогнозування для
визначення факторів, які вплинуть на зростання туристичної
індустрії у світовій економіці в майбутньому; логічний і
порівняльний аналіз; аналіз та синтез для формулювання
обґрунтованих висновків на основі результатів досліджень.
Ключові слова: світовий ринок, міжнародний туризм,
міжнародна торгівля, туристичні послуги, туристичний
продукт.
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The main objective of the article is to consider the
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development and the ability to compete in the market with the most
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tourist services, highlights the urgent issues related to the formation
and stability of the international trade sphere, as well as the role of
Ukraine in the competitive world market. The problems of the
possibility of the tourist services' access to the international market
and the conditions of ensuring them for the sake of economic stability
are disturbed.
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Развитие мирового рынка туристических услуг:
международный опыт и Украина
Целью исследования является рассмотрение современного
развития мирового рынка туристических услуг, а также опыт
выхода Украины в международный туристический бизнес, ведь на
данный момент эта сфера находится в состоянии
беспрекословного развития и способности конкурировать на
рынке с крупнейшими туристическими странами мира.
В статье рассмотрены основные тенденции развития
туристических услуг, освещены актуальные вопросы, связанные
со становлением и устойчивостью международной сферы
торговли, а также исследована роль Украины на конкурентном
мировом рынке. Затронуты проблемы возможности выхода
туристических услуг на международный рынок и условия
обеспечения их на плаву экономической стабильности.
В ходе исследования были использованы следующие
методы: эмпирический (наблюдение); прогнозирования для
определения
факторов,
которые
повлияют
на
рост
туристической индустрии в мировой экономике в будущем;
логический и сравнительный анализ; анализ и синтез для
формулирования обоснованных выводов на основе результатов
исследований.
Ключевые слова: мировой рынок, международный туризм,
международная торговля, туристические услуги, туристический
продукт.
Вступ. Роль міжнародного туризму в глобальній економіці
постійно зростає. Досвід багатьох країн демонструє великий
потенціал і високу рентабельність туризму. Тому постійною
підтримкою міжнародного туризму з боку держави має стати один
із стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку
України. Міжнародний туризм позитивно впливає на
соціокультурний розвиток України, стимулює зростання суміжних
галузей та позитивно впливає на формування іміджу України як
туристичної держави. Для аналізу розвитку міжнародного туризму
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в Україні необхідно проаналізувати потенціал цієї галузі, вивчити
інститути та інструменти її регулювання. Потенціал розвитку
міжнародного туризму в Україні дійсно значний. Україна має всі
передумови для інтенсивного розвитку як міжнародного, так і
внутрішнього туризму, пов'язаного в першу чергу з нашою
історико-культурною спадщиною (пам'ятки національного та
міжнародного значення), природним середовищем – наявністю
морських узбереж Чорного та Азовського морів, ландшафтів,
особливе географічне положення та сприятливий клімат тощо.
Спадщина також є складовою туристичної привабливості України.
Станом на січень 2014 р. в списку ЮНЕСКО 981 об'єкт світової
культурної та природної спадщини, з яких 7 розташовані в Україні
(Центр Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).
В Україні існують широкі можливості для розвитку різних
видів міжнародного туризму. Науково-промисловий потенціал
України є основою для розвитку наукових і ділових поїздок.
Значний внесок у формування іміджу України як туристичної
держави здійснюється проведенням фіналу чемпіонату з футболу
«ЄВРО–2012», який відбувся на території двох країн Польщі та
України у червні 2012 р. Проведення Євро-2012 стало для України
потужним стимулом для масштабної реконструкції транспортної
інфраструктури. У період підготовки до «Євро-2012» такі
міжнародні оператори готельного бізнесу, як Radisson,
Intercontinental, Hyatt International, Hilton, група Accor, Holiday Inn,
Ramada Encor увійшли на український ринок. Ці умови є центрами
тяжіння, що приваблюють туристів і створюють потенційний
сектор туризму в Україні, сприяють формуванню інвестиційного
клімату та стимулюють приплив державних, приватних та
іноземних інвестицій у реконструкцію та будівництво об'єктів
туристичної інфраструктури, щоб отримати прибуток від
міжнародного туризму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід
підкреслити, що інтерес науковців і менеджерів туризму до
проблеми зростає щорічно і кількісно, і якісно. Питаннями
розвитку міжнародного туризму в світі та аналізом основних
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сучасних тенденцій розвитку туристичного ринку займались такі
вітчизняні та зарубіжні дослідники, як от: М. Б. Біржаков
(Биржаков,
2002),
А. П. Гуляев
(Гуляев,
1996),
В. Ю. Воскресенський (Воскресенский, 2006), В. М. Кабушкін
(Кабушкин, 2006), А. О. Чечель (Чечель, 2004), І. І. Смаль (Смаль,
2010). Відповіді на проблеми та становлення туристичного ринку
прослідковувались і в інших роботах таких вчених, як
О. Д. Король (Король, 2006), О. Любіцева (Любіцева, 2006),
Анжея Ковальчика (Kowalczyk, 2000), Джойнінга Форсіса (Forces,
2010).
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Розгляд стану популяризації туристичних послуг в
Україні та виходу їх на конкуруючий ринок міжнародного
світосприйняття, а також формування їх перспектив та можливості
завоювання провідної позиції у лаві світових туристичних гуру.
Виклад основного матеріалу дослідження. Індустрія
подорожей і туризму відповідає за створення робочих місць,
виведення людей з бідності та розширення горизонтів. Туризм є
одним з основних напрямів, які повинні підтримуватися урядами у
всьому світі як частину рішення для стимулювання економічного
зростання.
Хоча в розвинених країнах все ще припадає найбільша
частка експорту послуг, частина експортованого ринку змінюється
на користь країн, що розвиваються, у більшості секторів. У першу
чергу це стосується сфери туризму, де лідерство туристичного
інтересу переходить від західних до країн Центральної, Східної
Європи та Азії. Двома винятками є інтелектуальна власність та
послуги, пов'язані з товарами, причому останні все ще походять із
розвинених країн. Розвиток міжнародної торгівлі послугами
характеризується низкою інших тенденцій, а також зміною
об'ємних і структурних показників. Зокрема, існує відмінне
активне відокремлення ряду типів послуг в окремих напрямках,
які раніше мали внутрішньокорпоративний характер (комп'ютерні
послуги, електронні інформаційні мережі), зростаючий вплив
великих транснаціональних корпорацій на світовий ринок;
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збільшення кількості великих інтегрованих компаній, які є
постачальниками так званих «пакетних послуг», вдосконалення
системи державного регулювання послуг тощо. Внаслідок впливу
цих тенденцій спостерігається концентрація послуг на ринках
розвинених і країн, що розвиваються. Крім того, існує
диверсифікація напрямів торгівлі.
Сьогодні зростає роль різних наднаціональних інституцій у
просуванні міжнародної торгівлі послугами. Зокрема, політика
міжнародних організацій загальної компетенції (наприклад, СОТ,
ЮНКТАД) спрямована на поліпшення відносин країн у сфері
послуг, встановлення ділових контактів, впровадження різних
стандартів, уніфікацію правил торгівлі консультування та надання
інформації для учасників торгівлі, зменшення різних видів бар'єрів
для вільної торгівлі послугами тощо. Водночас розвиток
міжнародної торгівлі послугами супроводжується різними
проблемами. Серед них ми можемо визнати такі монетарні та
кількісні обмеження, які встановлюються місцевими органами
влади; надмірна бюрократія держав; значні соціокультурні
відмінності країн, що вимагають великих витрат на адаптацію
маркетингу; різке зростання кількості транснаціональних
корпорацій та надзвичайне зростання їхнього впливу на певні
сегменти ринку. Як вже зазначалося, однією з найважливіших
тенденцій міжнародної торгівлі послугами є зростання активності
менш розвинених країн на світовому ринку. Такими країнами, як
Китай, Індія, Південна Корея, Мексика, Бразилія, Аргентина,
Таїланд, Малайзія, Туніс, Кіпр та інші, стали провідні
постачальники різноманітних послуг на міжнародному ринку.
Це відбувається завдяки їх природним та економічним
особливостям та використанню переваг глобалізації. На сьогодні
використання позитивного досвіду зазначених країн створює
перспективи для України в напрямку зміцнення її конкурентних
позицій у міжнародній торгівлі послугами. Крім того, в країні
історично склалися численні факторні умови, які сприяли
підвищенню ролі держави на міжнародному ринку послуг та
зростання її операцій у цьому секторі.
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Під час опрацювань відповідних джерел, було виявлено
тенденції розвитку міжнародного ринку туристичних послуг.
Світовий ринок туристичних послуг може характеризуватися
нерівномірним туристичним потоком по регіонах. Темпи
зростання доходів від туризму істотно вищі, ніж для туристів.
Доходи від туризму ростуть швидше в розвинених країнах,
а туристичні прибутки мають більш високі темпи зростання
в країнах, що розвиваються. Географія світових туристичних
потоків змінюється. Знижуються темпи Європи в міжнародних
туристичних заїздах, зростають туристичні потоки в країнах
Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Для того, щоб детальніше проаналізувати та оцінити
основні тенденції та перспективи міжнародного туристичного
бізнесу, необхідно вивчити роботу багатьох авторів, які формують
бачення та розуміння цієї галузі, розглядати основні тенденції
формування та розвитку міжнародного туризму та узагальнити
накопичений матеріал в єдине розуміння його прогресивних
стадій (Scott, 2015)
У своїх роботах і матеріалах вони намагалися узагальнити і
презентувати основні етапи розвитку міжнародного туризму, які
реалізуються в таких напрямках:
1. Розвиток міжнародного туризму є гетерогенним
розформуванням загального туристичного потоку в різних
регіонах та територіях. Основна маса туристів ідентифікована в
кількох регіонах земної кулі; їх рух в основному інтегрований.
Велика частка туристичного населення має своє місце на території
Європи та Азії. Але поряд з цими зонами зростає прихід туристів в
країни нового світу.
2. У наш час розглядаються наступні пропорції: група
туристів або масова концентрація 20–30 % від загальної кількості,
залишковий інтерес у діапазоні 70–80 % складають туристи,
особи, які подорожують до своєї цілі з близької відстані.
Але останнім часом спостерігається зростання відсотка масового
туризму, основними причинами збільшення цього числа є те, що
спостерігається зниження кількості днів відпочинку; низькі
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транспортні витрати; збільшення кількості статутів (Loh, 2013);
зростання інтересу туристичних операторів до організації
масового скупчення туристів; забезпечення нових, раніше
непредставлених областей, що мають конкурентні переваги;
збільшення робочих місць масового туризму; зростання кількості
туристів, які віддають перевагу автобусам громадського
транспорту.
3. Загальна кількість туристичних груп з основною метою
відпочинку – рекреація має динаміку зростання порівняно з
обсягом туристичного бізнес-формату. Якщо останнім часом на
міжнародному туристичному ринку була перевага бізнес-туризму,
то на даний момент співвідношення може коливатися.
Ця тенденція, ми можемо припустити, зазнала своєї зміни
внаслідок представлення формування міжнародного туризму та
його основного розвитку через зростання загальних мандрівників
до рекреації, хоча важливість міжнародного туризму в цілому
відіграє роль бізнесу в цілому.
4. Останнім часом спостерігається тенденція збільшення
тривалості перебування туристів у міжнародних поїздках та
загальній кількості поїздок на території світових держав (Joshi,
2015) По-перше, динаміка зростання тривалості перебування
переважно обумовлена кількістю туристичних потоків, пов'язаних
з пенсіонерами похилого віку. Але така ж кількість залишається
короткочасним перебуванням туристів, які користуються
послугами міжнародного туризму за 2–3 дні (вихідні, ночі).
Тривалість перебування є більш прийнятною для молодших
туристів, які хочуть втекти на відпочинок на кілька днів з роботи,
щоб не втратити фінансову стабільність.
5. Важливим і, мабуть, найважливішим критерієм
споживання цієї послуги є підвищення потреб туристів до
отримання туристичної послуги. Ця тенденція спостерігається в
останні роки особливо часто, оскільки країни світу широко
вивчені і споживачі могли б на щось спиратись, щоб порівняти
надані послуги та вимагати послуги більш високої якості.
Сучасний сервіс не стоїть на місці і вже має свої модифікації та
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інновації. Чим більше туристів подорожують, беручи тури, тим
більш комфортні умови їм потрібні, тому їх критика підвищує
конкурентоздатність і є однією з головних перспектив розвитку
міжнародного туризму в Україні.
6. Зростання мобільного населення має позитивну
тенденцію. Багато туристів у своєму особистому користуванні
надають перевагу автомобілям, які дозволяють безперешкодно та
набагато більше подорожувати. Через такі економічні впливи:
підвищення цін, збільшення заробітної плати, пенсій, туристичний
потік здатен дозволити собі збільшення туристичних витрат під
час поїздок. Особливо популярні серед туристів нестандартні
місця – гірське шале, бунгало, лісові хатини і так далі.
Туристичний продукт стає все більш модифікованим і сучасним –
тому потреба у використанні послуг міжнародного туризму щодня
збільшується.
Не можна не підкреслити той факт, що велика частина
туристичного потоку належить до міського населення, тому в
останні роки попит на сільський туризм, короткий термін
перебування та екскурсії з умовами проживання є самостійно
побудованими. Динаміка розвитку сільського туризму передбачає
глибоке вивчення світу, відкриття нових туристичних центрів,
виникнення перспективних подорожей до найбільш віддалених,
які, частіше, не доступні для людини. Одночасно з цим
динамічним прогресом інформаційних технологій і зниженням цін
на туристичні поїздки, з вимірюванням доходів населення, сприяє
припливу туристів і подіям ходу глобалізації, що встановлює
монотонність. Молоді потоки міжнародного туризму віддають
перевагу перебуванню на програмі «все включено», що заперечує
можливість спілкування туристів з місцевим населенням і
знайомство з культурою країни, але, незважаючи на ці нюанси,
напрямок не втратив своєї популярності серед людей, які хочуть
відпочити. Головною особливістю при виборі місця відпочинку
для громадськості у будь-який час є розумним співвідношенням
якості до нинішніх запропонованих тарифів, що передбачає
відносно високий рівень надання послуг на обраному курорті.
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Таким чином, можна сказати, що універсальність бажань і
уподобань туристів є загальною тенденцією, яка, з одного боку,
характеризується зростанням масового туризму у світі, а з іншого
боку, зростаючим попитом на індивідуальні чи спеціалізовані
центри.
Особливостями
розвитку
світової
економіки
на
постіндустріальному етапі є поглиблення наявного і виникнення
нового суспільного поділу праці, послаблення соціальноекономічної
ізоляції
виробників,
розвиток
ринкових
модернізованих моделей економічного співробітництва, а також
традиційного, зміцнення ролі держави у виробництві та істотне
зростання
економічного
значення
сектору
третинного
виробництва. Сьогодні основою розвитку міжнародного ринку
послуг є процеси інтернаціоналізації та глобалізації. З одного
боку,
інтернаціоналізація
характеризується
посиленням
економічного обміну між країнами. З іншого боку, глобалізація
зумовлює формування єдиного фінансово-економічного простору
та уніфікацію напрямів економічного співробітництва. Сектор
послуг стає джерелом економічного зростання для багатьох
високорозвинених країн. Вони посідають лідерські позиції на
ринку не тільки промислових, а й фінансових, інноваційних,
технічних та інтелектуальних продуктів. Водночас у менш
розвинених країнах, таких як Україна, зберігається пріоритетний
промисловий та сільськогосподарський характер розвитку
національних економік. Власне, з цієї причини вони продовжують
бути джерелом сировини та ресурсів, ринку збуту і постачальників
дешевої робочої сили для світових лідерів. Низький рівень
розвитку сектору послуг у країнах другого світу призводить до
зростання їх комерційної, фінансової, інформаційної та технічної
залежності від розвинених країн. Сьогодні розвиток сектору
послуг є одним із основних показників економічного зростання та
умови високої конкурентоспроможності національних виробників
на міжнародних ринках. Вона вимагає збільшення наявного
економічного
потенціалу
у
напрямі
формування
високотехнологічного та диверсифікованого сектору послуг з боку
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менш розвинених країн. Необхідно розробити таку стратегію
економічного зростання, яка б забезпечила підвищення
конкурентних переваг таких країн, як Україна на міжнародному
ринку послуг та стимулювала отримання позитивних результатів
від процесу глобалізації загального сектору.
Зокрема, важливо визнати такі фактори:
– природні та географічні: розташування країни на
перехресті транспортних шляхів; наявність доступу до морів;
розвинена мережа трубопроводів; значна частка прикордонних
територій в країні; сприятливий часовий пояс;
– історичні: транспортні зв'язки європейського значення,
встановлені в радянські часи; історично склалася однорідність
місцевих економічних і соціальних структур, високий відсоток
осіб, які є з сусідніх держав за національністю; значна кількість
історичних міст та унікальних природних та історичних пам'яток
(Chuk, 2008);
– культурні та психічні: європейський тип культури; висока
сприйнятливість населення до ринку нових продуктів і результатів
наукових досліджень;
– економічні: відсутність обмежень на доступ до
внутрішнього ринку; сприятлива інвестиційна політика уряду;
диверсифікована фінансова, комунікаційна, транспортна та
готельна інфраструктура; формування міцної матеріальнотехнічної бази;
– науково-технічні: високопрофесійні та кваліфіковані
працівники, велика кількість наукових досліджень, високий рівень
впровадження технологій, зростаюча частка користувачів
Інтернету (наразі більше ніж третина населення). Зазначені
фактори особливо створюють сприятливі умови для розвитку
традиційних секторів послуг, таких як транспорт (транзитне та
транскордонне співробітництво), туризм, відпочинок та багато
іншого. З іншого боку, є сформована основа для ефективного
розвитку потужної сфери бізнесу, інформації, телекомунікацій.
Однак, сьогодні експорт послуг з України становить лише 21 %,
а імпорт – 12 % (за даними статистики 2016 року). Зрозуміло, що
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низький рівень зовнішньої торгівлі послугами країни викликає
досить незначну частку у структурі світового експорту та імпорту
послуг (1 % експорту та 0,5 % імпорту). Це свідчить про
неефективне використання наявної потужності (World Trade...,
2017).
Тенденції зовнішньої торгівлі послугами в Україні
відображають загальні світові тенденції. У 2010–2013 рр.
спостерігалося зростання обсягів експорту послуг на 19,2 %,
імпорту – майже на 39%. Однак, поступове скорочення обсягів
зовнішньої торгівлі, особливо експорту послуг на 32,3 % та
імпорту на 29,5% відзначається в період 2013–2016 рр.
Незважаючи на деякі негативні недоліки, позитивне сальдо
торгівлі є відмінним, тобто значною перевагою експорту послуг
над імпортом. Водночас розмір балансу за вказаний період
зменшився на 2,4 млрд. дол Основними торговельними
партнерами України у сфері послуг були країни СНД, ЄС та США
протягом 2014–2015 рр. Така ж тенденція характерна і для 2016 р.
Зокрема, найбільші частки національної географічної структури
експорту припадають на такі країни, як Російська Федерація,
Швейцарія та США.
Упродовж трьох років частка експорту в Росію дещо
збільшилася, а частка експорту послуг до Швейцарії та
Великобританії зменшилася. Що стосується імпорту послуг, то її
найбільша частка припадала на такі країни, як Великобританія,
Росія та Німеччина у період 2014–2015 рр. У 2016 р. основними
постачальниками послуг для України були США та
Великобританія. За період 2014–2016 рр. порівняно зі
Сполученими Штатами, зменшилися частки майже всіх основних
торговельних партнерів України в структурі імпорту послуг.
Українська типологічна структура зовнішньої торгівлі значно
відрізняється послугами від світової. Рівень національного
економічного розвитку та відсутність належної підтримки
зростання бізнес-середовища сприяють збереженню статусу
країни як постачальника традиційних видів послуг. Значний
транзитний потенціал та наявність низки зон прикордонного
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співробітництва визначають домінування транспортних послуг
у структурі зовнішньої торгівлі України послугами. Зокрема,
у 2015–2016 роках експорт транспортних послуг становив 54,1–
54,7 %, а імпорт – 20,9 % та 21,1 % відповідно (Geographic
structure..., 2016).
Важливо визнати деякі фактори, які негативно впливають
на рівень інтеграції України до міжнародного ринку послуг. До
них належать: пріоритетна орієнтація національної економіки на
розвиток матеріального виробництва, політична та економічна
нестабільність як фактори ризику для іноземних інвестицій,
відсутність ефективного конкурентного середовища та значний
рівень монополізації окремих галузей національної економіки.
Крім того, низький рівень розвитку технологій, бізнесу та
інтелектуальних послуг зумовлений гальмуванням національного
наукового потенціалу та розвитком інтелектуального капіталу.
У країні характерна відсутність належної державної підтримки
науково-дослідних,
інформаційно-комунікаційних
галузей,
скорочення обсягів фінансування наукових досліджень і освіти,
«витоку мізків», скорочення кількості виконаних науковотехнічних робіт тощо.
Однією з важливих ролей у погіршенні проблем у галузі
міжнародного туризму є економічний спад світових держав і
постійне зростання цінових категорій на продукти харчування та
паливо. Проведена політика здорового зниження цін означає
скорочення, пов'язане зі зниженням цін на паливо, і категорією
витрат на об'єкти приймаючих країн-туристів. За прогнозами,
туристичний потік збереже свою політику більш тісного вибору і
низької вартості, віддаючи перевагу маршрутам на власній
території країни або держави-сусіда з використанням більш
економних транспортних засобів. Не можна заперечувати те, що
відбувається зменшення часу і тривалість перебування, їх частота,
витрати під час свят, що відсотково зменшує загальну кількість
наданих пакетних турів, у тому числі і на морські курорти. У той
же час збільшується кількість поїздок, замовлених самостійно
туристом. З огляду на це можна гарантувати те, що споживачі
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продукції та послуг міжнародного туризму з високим прибутком
не відмовляться від подорожі та запланованих туристичних
шляхів.
Аналізуючи точку зору туризму та його споживачів, можна
розділити всі країни світу на 3 групи:
1. Країни, де туризм для них не є істотним джерелом
доходів, тим самим, недостатньо зацікавлені в привабленні
додаткових туристів.
2. Перспективні країни, для яких туризм є значним
джерелом доходу, і туристи активно відвідують їх.
3. «Ненадійні» країни – туристичний простір надає їм
важливе джерело доходу, але кількість туристичного потоку
збавляється через сформований з якоїсь причини негативний
імідж споживаної території. Найбільшу цікавість представляють
країни останньої групи. Це країни, чиї доходи значною мірою
залежать від туризму, але мають нестабільну репутацію
(Туреччина, Єгипет, Кіпр, Ізраїль). Вони пропонують комфортне і
доступне перебування, однак, різноманітні події в цих країнах
часто відлякують туристів, особливо, ця тенденція актуальна і в
даний час. Пропонуючи свої послуги, Ізраїль намагається знайти
найбільш феєричне місце. Тепер слово «Ізраїль» – це велика
кількість туристів, які мають імідж країни з унікальною
культурною спадщиною і одним із найкращих у світі медичних
центрів і клінік. Навіть загроза війни і терористичних актів
періодично зникають на задній план. Тим часом, слід вказати, що
політики та лідери міжнародного туристичного бізнесу не можуть
знайти тут такого ж компромісу, як на Кіпрі – регулярні політичні
потрясіння та труднощі отримання віз стримують багатьох
туристів. До цієї ж групи країн, на даний момент, можна
зарахувати і нашу країну. Багато туристів бояться відвідувати
країну, в якій ведуться бойові дії. Наслідки революції
Євромайдану, війни, політичної турбулентності та економічної
нестабільності завдали великої шкоди економіці України.
Туристичний сектор Києва отримав серйозний підйом навесні
2017 р., коли в столиці України відбувся щорічний конкурс пісні
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«Євробачення». Цій події вдалося залучити десятки тисяч
відвідувачів. Важливо, що це також стало можливістю
представити принади міста сотням міжнародним журналістам.
Результатом стала безліч статей з позитивними відгуками,
присвяченими туристичній привабливості Києва.
Київ помітно продовжив цей прогрес і у 2018 р., коли в
кінці травня в місті відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА.
Ця глобальна хедлайнерська подія закріпила Київ у міжнародному
центрі уваги і дала українській столиці можливість яскраво
проявити свій шарм та гостинність.
Українські чиновники та професіонали туристичного
бізнесу в приватному секторі вважають, що Київ має великий
потенціал як містобудівний об'єкт завдяки цілому ряду переваг,
включно із вражаючим ансамблем історичних пам'яток, великою
кількісті паркових та прибережних ландшафтів, а також
конкурентоспроможними цінами, але девальвація української
гривні зробила українську столицю одним з найдешевших міст у
світі, тоді як просвітництво Києва після Євромайдану з 2014 р.
створило резонанс, який змусив багатьох проголосити її як
європейську столицю битви або «Новий Берлін».
Україна має великі, але достатньо не розкриті можливості
для розвитку туристичного сервісу. Тож, розвиток техніки, науки
та висококваліфікованої робочої сили є передумовою для
швидкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій,
програмного забезпечення, онлайнової та стрімкої торгівлі, яка
базуються на глобальному Інтернеті, що може прискорювати
рівень національної економіки, забезпечувати сильну конкурентну
перевагу на міжнародних ринках. Однозначно вигідно
використовувати територіальне та економічне становище країни
для розвитку транспортної інфраструктури та туризму в цілому.
Перевага території розташування України полягає в
транспортних різновидах: залізницях, автострадах, різного роду
портах, а також повітрі. Хоча й кількість внутрішніх вантажів
скоротили перетин повз Україну, проте збільшилися завдяки
залізничному та повітряному транспорту. Аби попередити
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зменшення сукупності виробництва послуг, владі необхідно або
фінансово підтримувати транспортну промисловість, не пов'язану
з переміщенням енергії, або звернути увагу не на внутрішні
послуги, зростання потенціалу яких здається досить значним.
Туристичний бізнес України є одним із найстабільніших
компонентів світової економіки. Базуючись на міжнародному
досвіді, ми можемо сформулювати значні напрями формування та
експлуатації природних ресурсів України для підтримання
туризму та туристичної галузі як економічного, соціального, так і
екологічно значущого прошарку економіки.
Узагальнюючи зазначене вище, варто відзначити
властивості сучасних глобальних діянь, які істотно впливають на
міжнародну торгівлю України:
– підвищений тиск на монополізацію і «слабку країну»;
– підвищення цінової конкуренції;
– структурні зміни та розвиток світової економіки.
Сприяння розвитку створення ефективної системи
торговельного розвитку в Україні має пропагуватись в таких
сферах:
– підтримка вітчизняних виробників;
– стимулювання прямих інвестицій;
– підтримка інновацій та розвитку пріоритетних галузей;
– забезпечення
податкових
пільг
виробникам
та
експортерам пріоритетних товарів.
Реалізація програм державно-приватного партнерства в
країні є надзвичайно актуальною для розв'язання низки проблем,
що стоять перед індустрією туризму. Серед них основними є:
інформаційне забезпечення міжнародного співробітництва з
використанням ресурсів уповноважених відомств Міністерства
закордонних справ і торгових палат, захисту національних
інтересів і внутрішнього ринку, пошуку нових партнерів;
підтримка малих і середніх підприємств, адаптація їхніх зусиль до
найбільш перспективних напрямків розвитку туризму в регіоні –
часто проблема полягає не у відсутності коштів для підприємців
та малих підприємств, а відсутності цілісного погляду на
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майбутню
регіональну
політику;
постійний
моніторинг
внутрішнього ринку, спрямований на визначення факторів успіху
та можливі перешкоди для рекреаційної діяльності, своєчасне
реагування на нестандартні ситуації, що загрожують стабільності
галузі; удосконалення методів і підходів, що застосовуються в
процесі розробки національних і регіональних галузевих стратегій,
з урахуванням інтересів бізнес-спільноти як великих корпорацій,
так і малих, і середніх підприємств, місцевого населення; аналіз
відповідності реальним умовам та у випадку позитивного
висновку – обмін досвідом реалізації вибіркових місцевих
проектів, ефективність яких була доведена в інших країнах або
регіонах. Слід зазначити, що більшість наукових статей
розглядають державно-приватне партнерство (ДПП) як комплекс
одноразових заходів різної тривалості (наприклад, концесійні
угоди, укладені на строк до 50 років) для розв'язання певної
проблеми або реалізації однієї програми / проекту і не пов'язують
її зі стратегічним плануванням з боку держави або її регіонів.
Існує думка, що ДПП є засобом пошуку коштів, які держава
використовує через відсутність ресурсів або бюджету, коли проект
навмисно недосконалий або політично ірраціональний, а також
має вплив на приватний бізнес на «добровільне спонсорство».
Така ідея є дещо односторонньою і не розкриває всіх позитивних
наслідків співпраці держави та бізнесу. Створення сприятливого
бізнес-середовища забезпечує постійний діалог між двома
сторонами, і, якщо традиційно вважається, що влада розслідує
довгострокову перспективу, виключаючи наслідки для держави, а
приватний сектор – навпаки, то ДПП програми можуть
спробувати знайти шляхи досягнення балансу.
Таким чином, лише системна державна підтримка та
сприяння покращенння галузі можуть забезпечити стабільну
основу для формування висококонкурентного національного
ринку туристичного сервісу. Для забезпечення громадської
підтримки розвитку туризму в Україні необхідно прийняти єдиний
цільовий курс розвитку туризму в нашій країні, балансуючи між
пріоритетними
стратегічними
цілями
та
ресурсними
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можливостями України. короткі та довгі терміни, засоби та методи
їх досягнення, джерела фінансування, терміни та стратегії
регіонального розвитку.
За показником міжнародного туризму Україна й досі не
відповідає світовим лідерам, але характеристики її географічного
розташування та ландшафту, сприятливого клімату, скарбницю
природних ресурсів, історичний, культурний та туристичнорекреаційний
потенціал
формулюють
можливості
для
інтенсивного розвитку різних типів вітчизняного та зарубіжного
туризму. Це означає, що оцінка сучасного стану та напрямків
розвитку міжнародного туризму України є актуальною в
ретроспективному аналізі логістичних заходів для її реалізації,
які можуть сприяти конкурентоспроможності туристичної галузі
України та привести її до міжнародних стандартів. Важливо
враховувати, що в даний час в Україні активно розвивається новий
науковий напрямок, пов'язаний з дослідженням напрямків
туристичних послуг та активною реалізацією логістичних
концепцій організації туристичних послуг для населення.
Використання логістики в цій галузі має значні особливості,
оскільки крім економічної ефективності існує і соціальна
продуктивність: відсутність черг і економія часу і здоров'я
людини. Останніми роками перевагою логістики вважається
керування матеріальними та службовими потоками. Більше того,
логістичний метод був радикальний для компаній, які надають
тільки послуги (транспорт, експедирування, переробка вантажів,
зокрема, туристичні та готельні та ресторани тощо). Використання
логістичних стратегій і тактик в керуванні туристичними
агентствами дає можливість збільшити їх дохід за рахунок
зниження витрат і підвищення рівня логістичної координації всіх
процедур обслуговування клієнтів. Для покращення ситуації
міжнародного туризму в будь-якій країні, насамперед, необхідні
такі умови, як придатний клімат, природа, історико-культурна
спадщина, розвинена готельна інфраструктура та модернізація
суміжних сфер, високий щабель безпеки, зокрема проти
міжнародного тероризму; можливість доступу туристичних
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послуг, національного фольклору та культурної спадщини,
розроблений комплекс спортивних розваг та активна зайнятість
дружніх локальних структур. Для використання максимальних
природних ресурсів і культурного потенціалу необхідно мати
значні інвестиції в цю галузь, професійний персонал, відповідне
державне регулювання, стабілізацію макроекономічної ситуації.
Важливим аспектом дослідження логістичних механізмів
ефективної міжнародної туристичної діяльності України є
наявність міжнародних транспортних коридорів на території
України.
В'їзний туризм є особливим туристичним шляхом для
нашої країни і важливим чинником доповнення валютних доходів
казни та зростанням найму. Виходячи з результатів досліджень та
нашої думки, для ефективного розвитку туризму в Україні варто
вжити таких заходів:
– дослідити методологію комплексного оцінювання
туристичних ресурсів, їх класифікацію та категоризацію,
ефективну систему маркетингу та управління;
–
надавати
державну
підтримку
перспективним
прикладним дослідженням у галузі туризму;
– поліпшити діяльність українських туристичних бюро в
інших країнах;
– вивчення та впровадження прогресивного міжнародного
досвіду державного управління та регулювання туристичної
індустрії;
– розробити відповідні методичні рекомендації для
подальшого реформування системи підготовки фахівцівменеджерів відповідного напрямку;
– підвищити
конкурентоздатність
національного
туристичного продукту шляхом вдосконалення процесу
управління ціноутворенням на туристичних підприємствах.
Реалізація
цих
рекомендацій
підвищить
ефективність
використання туристичного потенціалу країни, збільшить
конкурентоздатність туристичних підприємств, збільшить доходи
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бюджету, зменшить безробіття в регіонах, залучить реальні
інвестиції в туризм.
Міжнародний туризм є дещо непростим і багатостороннім
явищем, його прогрес мультифункціональний і складний за своїм
характером і потребує виняткових підходів до вивчення розвитку і
робить світ позитивним результатом його діяльності у галузі
споживчих послуг, що генерується туристичним потоком.
В найближчі роки туристична індустрія стане одним з основних
гравців у міжнародній торгівлі та одним із основних джерел
доходу для багатьох країн, що розвиваються.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальшого розвитку.
1. Найважливішою особливістю розвитку сучасного
міжнародного туризму є необхідність створення суб’єктивного
туристичного продукту країн світу, який би відповідав
комплексним потребам туристичного потоку і міг би бути гнучко
перетворений із врахуванням ефекту політичного туризму,
економічних та інших факторів глобального розвитку. Сучасний
етап розвитку та формування міжнародного туризму використовує
у своєму терміні поліпшення конкурентних особливостей
інноваційних варіацій. Вони знаходять своє застосування в
модернізації всіх складових інфраструктури міжнародного
туризму, поглиблюють і розширюють диверсифікацію основних
видів
туристичної діяльності,
повністю або частково
задовольняють все більш складні потреби людини у виборі
різноманітних релаксацій і дозвілля, вивчення останніх тенденцій
і ринків міжнародного туризму.
2. Представлено аналіз сучасних тенденцій формування і
функціонування міжнародного туризму, його основу розвитку,
можна розглядати кожну нову тенденцію, що створює
протилежний рух. У більшості випадків процес тенденцій
дозрівання перспективного розвитку є змішаним, тим самим він
забезпечує
непередбачуваний
результат,
що
ускладнює
постановку важливих напрямів розвитку міжнародного туризму.
Очевидно, що сучасна ситуація в міжнародному туризмі є
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відповідною, і чітко розрізняти одну або декілька панівних
тенденцій неможливо. Однак диверсифікація організацій
туристичної діяльності демонструє зрілість ринку і потребує
оновлення та вдосконалення.
Попри виниклі труднощі, індустрія відпочинку в Україні
може і повинна стати галуззю реалізації ринкових операцій, ядром
поповнення державного та місцевих бюджетів, основою
громадського та цілісного перепочинку та реабілітації, а також
знайомством з культурно-історичною спадщиною і сучасним
станом народу і держави.
3. Міжнародна торгівля послугами зазнає низки змін під
впливом глобалізації та інтеграції. Вони виявляються у збільшенні
обсягів експорту та імпорту послуг, зміні географічної структури
іноземних потоків у напрямку посилення ролі постачальників
другого рівня, зростання частки високотехнологічних та
інтелектуальних видів послуг у торгівлі. Новими тенденціями
міжнародного співробітництва у галузі торгівлі послугами є:
посилення транснаціоналізації виробництва послуг, капіталізація
послуг транснаціональних корпорацій, зростання прямих
іноземних інвестицій у структурні групи послуг, посилення ролі
споживачів на ринку, розвиток активної співпраці між
конкурентами для досягнення більшої частки ринку тощо.
Сьогодні рівень інтеграції України до міжнародного ринку послуг
є незначним. Про це свідчить низька частка країни в торгівлі
послугами в загальному обсязі імпорту та експорту. Водночас,
низка сприятливих чинників (природних, географічних,
історичних, культурних, психічних, економічних, наукових та
технологічних) визначають перспективи розвитку України в галузі
послуг та формування конкурентних переваг на міжнародному
ринку.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
В ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
У статті, на основі досліджень економістів, висвітлені
проблеми інтеграції України в глобальну економіку та шляхи їх
вирішення. Основою дослідження є основи розвитку бізнесу
зовнішньоекономічної
політики
України,
міжнародне
співробітництво та вдосконалення української економіки в ході
міжнародної інтеграції. Визначено характерні особливості,
недоліки та переваги інтеграції для нашої держави.
Проаналізовано процеси міжнародної економічної інтеграції.
Аналіз наявних проблем, пов'язаних з реальною економікою,
інвестиціями, інноваційними процесам дає можливість визначити
вектор розвитку економіки України з урахуванням рекомендацій
щодо її вдосконалення та цілей інтеграції в глобальну економіку.
Розкрито негативні чинники, які стримують інтеграцію, та
запропоновано заходи щодо пожвавлення. Крім того,
пояснюється взаємозалежність проблем, які перешкоджають
інтеграції України у світову економіку, а також шляхи
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вирішення. Висвітлено політичні та правові, економічні,
соціокультурні та інфраструктурні передумови, які необхідні для
ефективної інтеграції України до світової економіки. Без
правильної та науково обґрунтованої політики, яка б поступово
реалізовувалася в Україні, національна стратегія економічного та
соціального розвитку не може бути успішно реалізована.
Ключові
слова:
глобалізація,
зовнішньоекономічна
діяльність, інтеграція, економіка України, світова економіка.
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Problems of Ukraine`s integration in the global economy
The article is based on the research of economists, highlights the
problems of Ukraine's integration into the global economy and the
ways of their solution. The basis of the research is the basis for the
development of the business of foreign economic policy of Ukraine,
international cooperation and improvement of the Ukrainian economy
in the course of international integration. The characteristic features,
drawbacks and advantages of integration for our state are determined.
The processes of international economic integration are analyzed. The
analysis of existing problems related to the real economy, investments,
and innovative processes makes it possible to determine the vector of
economic development of Ukraine taking into account the
recommendations for its improvement and the goals of integration into
the global economy. The negative factors that restrain integration are
revealed, and measures for revitalization are proposed. In addition, the
interdependence of the problems hindering Ukraine's integration into
the world economy, as well as the ways of resolving is explained. The
political and legal, economic, social and cultural and infrastructure
prerequisites for effective integration of Ukraine into the world
economy are highlighted. Without a correct and scientifically sound
policy that is gradually implemented in Ukraine, the national strategy
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for economic and social development cannot be successfully
implemented.
Key words: globalization, foreign economic activity, integration,
economy of Ukraine, world economy.
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Проблемы интеграции Украины в глобальную
экономику
В статье, на основе исследований экономистов, освещены
проблемы интеграции Украины в глобальную экономику и пути их
решения. Основой исследования являются основы бизнеса
внешнеэкономической политики Украины, международное
сотрудничество и совершенствование украинской экономики в
ходе международной интеграции. Определены характерные
особенности, недостатки и преимущества интеграции для
нашего
государства.
Проанализированы
процессы
международной
экономической
интеграции.
Анализ
существующих проблем, связанных с реальной экономикой,
инвестициями, инновационными процессами, дает возможность
определить вектор развития экономики Украины с учетом
рекомендаций по ее совершенствованию и целей интеграции в
глобальную экономику. Раскрыто негативные факторы, которые
сдерживают интеграцию, и предложены меры по оживлению.
Кроме того, объясняется взаимозависимость проблем, которые
препятствуют интеграции Украины в мировую экономику, а
также пути решения. Освещены политические и правовые,
экономические,
социокультурные
и
инфраструктурные
предпосылки, которые необходимы для эффективной интеграции
Украины в мировую экономику. Без правильной и научно
обоснованной политики, которая постепенно реализовывалась в
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Украине, национальная стратегия экономического и социального
развития не может быть успешно реализована.
Ключевые слова: глобализация, внешнеэкономическая
деятельность, интеграция, экономика Украины, мировая
экономика.
Вступ. Інтеграція України у світову економіку неможлива
без розвитку головних стратегічних напрямів інтеграції, без
проведення реформ, які б допомогли поліпшити репутацію
України на міжнародній арені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
інтеграції України в глобальну економіку висвітлені в працях
зарубіжних вчених таких як І. Валлерстайн, М. Кастельс,
Х. Мартін, Дж. Стігліц, Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон, а також
українських вчених О. Білорус, В. Геєця, Д. Лук'яненка,
Ю. Пахомова та В. Сиденка та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Питання інтеграції України в глобальну економіку
потребує подальших досліджень. Для сучасної України, яка
переживає серйозні трансформаційні процеси, дуже важливо
наголосити на проблематиці її інтеграції в глобальну економіку,
оскільки дослідження цих питань актуальне. Тому виникає
необхідність проведення досліджень основних проблем, які
перешкоджають інтеграції України у світову економіку.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є
вивчення основних проблем, які перешкоджають інтеграції
України у світову економіку та визначення правильних
пріоритетів для зовнішньоекономічної політики України на фоні
збільшення глобалізаційних тенденцій у всьому світі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап
становлення держави і права в Україні можна зарахувати до
трансформаційного, що пов'язане з вирішенням соціальнополітичних та економічних проблем формування абсолютно нової
моделі державного управління, розвитку громадянського
суспільства, яка могла б відповідати світовим стандартам щодо
103

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
людського життя, особливо з урахуванням зобов'язань, взятих
Україною згідно з Договором про асоціацію, укладеним між
Україною
та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з атомної енергії та їхніми країнами-членами.
Разом із поступовою інтеграцією України у світовий правовий
простір зростає потреба вдосконалення національних та
міжнародних механізмів підтвердження та забезпечення
конституційних прав і свобод людини.
Очевидно, що захист життєвих інтересів громадянина,
суспільства та держави в цілому, забезпечення стабільного
розвитку суспільства залежить певною мірою від фінансового
стану держави та її економічного розвитку.
Україна є державою з вільною ринковою економікою, однак,
на мою думку, подальше збільшення її участі в глобальній
економічній інтеграції та розбудова її міжнародної ринкової
міцності вимагають визначення конкретних правових механізмів
просування в глобальній економіці, визначення підходів до
підвищення конкурентоздатності національної економіки.
Протягом останніх років на розвиток української економіки
значно вплинули зовнішні та внутрішні дисбаланси та тривалий
військовий конфлікт на Сході України. У зв'язку з фінансовоекономічною ситуацією в Україні, вжито декілька необхідних
заходів для запобігання фінансовому спаду та забезпечення
передумов для економічного зростання, збільшення доходів
бюджету та реалізації заходів щодо раціонального використання
державних коштів тощо.
Слід зазначити, що поточна проблема у відсутності
потрібного рівня коштів у державному бюджеті призводить до
необхідності пошуку нових шляхів вирішення цього питання за
допомогою міжнародного досвіду подолання економічної кризи та
забезпечення економічної безпеки країни.
Міжнародне співробітництво є одним з актуальних напрямів
співпраці між країнами, що зумовлено зміцненням ролі останніх у
забезпеченні
глобального
правопорядку
за
допомогою
міжнародного права. Економічне, політичне, культурне чи будь104
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яке інше співіснування нашої країни з європейською спільнотою
та з іншими країнами світу передбачає обов'язкове впровадження
міжнародних стандартів у різних сферах соціальної взаємодії, що
також включає економічну сферу. Актуальні політичні та правові
реалії створюють вагомі передумови для практичних правових
механізмів міжнародного співробітництва.
На даний момент процеси міжнародної економічної
інтеграції домінують у розвитку світової економіки. На практиці
глобалізація визначається як системна, багатогранна і
багаторівнева інтеграція різних існуючих у всьому світі державноправових, економічних і фінансових, громадських і політичних
інститутів, ідей, принципів, морально-політичних, матеріальних
активів і змінних відносин (Capello R., Caragliu A., Fratesi U., 2015.
p. 120–136).
Під впливом сучасних факторів глобалізації українські
державно-правові інститути зазнають еволюційних змін. Отже,
глобальні процеси мають великий вплив на зміну наступних
функцій української держави:
1) сучасні економічні і соціально-політичні умови
функціонування держави та деякі її застарілі функції зникають
(наприклад, комерційна та організаційна функція);
2) з'являються нові функції або ті функції, які були
вторинними, розвиваються і вдосконалюються, – оборонна
функція, екологічна функція, демографічна функція, соціальна
функція держави;
3) традиційні функції держави істотно змінюються.
Надмірне втручання держави і надмірне регулювання економічних
процесів також мають шкідливий вплив. Тому важливо зберегти
баланс між державними інтересами та інтересами підрозділів,
визначити раціональні правові межі втручання держави в
економічні процеси. Для того, щоб вирішити проблему державноекономічного співробітництва, повинен бути створений такий
підхід, який дасть можливість державі органічно поєднувати
адміністративні методи управління економікою та чисті ринкові
методи управління (фінансові важелі економіки, державний
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бюджет, кредитно-фінансову, податкову, митну політики,
державні замовлення та державні позики, пряму фінансову
підтримку суб'єктів ділових відносин, а також експортно-імпортну
політику) (Andreosso-O'Callaghan B., Morales L., 2014. p. 108–131).
Візьмемо до уваги, що державний контроль над природними
ресурсами та основними галузями економіки, захист внутрішнього
ринку та інтересів вітчизняних виробників товарів на
внутрішньому ринку, запобігання фінансовим спекуляціям
повинні стати методами реалізації економічної функції в умовах
глобалізації.
Особлива увага повинна приділятися тому, що активний
розвиток глобалізаційних процесів та міжнародної економічної
інтеграції і, як наслідок, постійне збільшення обсягів міжнародної
торгівлі призводить до появи зовнішніх загроз національній
економіці. На сучасному етапі розвитку світової економіки
характерний зростаючий вплив економічної глобалізації, який, у
першу чергу, характеризується певним вирівнюванням державних
кордонів у зв'язку з тим, що всі міжнародні економічні суб'єкти
здійснюють свою діяльність у спільному відкритому
економічному просторі.
Одним із найважливіших напрямів національної політики
України є підтримка державної інтеграції в європейський
політичний, економічний, правовий простір з метою отримання
членства в Європейському Союзі. Такий складний соціальноекономічний процес тісного співробітництва зумовлює більшу
загальну залежність України, насамперед, в економічній сфері,
від інших країн-членів Європейського Союзу.
В сучасних умовах інтеграція України в глобальний
економічний простір здійснюється двома шляхами: 1) своєю
приналежністю до чинних міжнародних (глобальних) організацій;
2) шляхом побудови дво- і багатосторонніх відносин з окремими
країнами, а також з сусідніми регіонами (World Economic Outlook:
Gaining Momentum, 2018).
Сьогодні Україна є членом Міжнародного валютного фонду,
Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку
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та Світової організації торгівлі. Україна бере активну участь у
діяльності Європейської економічної комісії ООН, яка заохочує
спільну європейську економічну інтеграцію та співробітництво
держав-членів, забезпечує сталий розвиток та економічне
процвітання. Економічна комісія ООН для Європи ініціює заходи,
спрямовані на полегшення узгоджених дій для економічного
розвитку європейської інтеграції, підвищення рівня економічної
активності в Європі, підтримки та зміцнення економічних
відносин як між європейськими країнами, так і між іншими
країнами світу. Беручи до уваги той факт, що Європейська
економічна комісія ООН для Європи встановлює правила,
стандарти
та
конвенції
для
сприяння
міжнародному
співробітництву в Європі та за її межами. Україна спрямовує свою
діяльність на зміцнення співпраці у сфері інтеграції енергетики,
транспорту, екології та економіки.
За інформацією Держстату України з січня по вересень
2018 року головним торговельним партнером України з вагомою
часткою торгівлі товарами та послугами 41,2 % від загального
обсягу торгівлі України залишається Європейський Союз
(Державна служба статистики України, 2018).
Протягом цього періоду загальний обсяг товарів і послуг
при торгівлі між Україною та ЄС склав $35 752900000. З січня до
вересеня 2018 р.обсяги експорту з України до країн ЄС (28 країн)
були $16 717100000, що перевищило на 15.6% показник за
аналогічний період часу попереднього року. Імпортні товари з
країн ЄС (28 країн) з січня по вересень 2018 р. становив
$19 035800000, що перевищило на 13,9 % показник за аналогічний
період часу попереднього року. Розглядаючи, двосторонню
торгівлю,ми спостерігаємо негативне сальдо, що еквівалентне
$2 318700000.
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ЗТО з ЄС

Таблиця 1
Торгівля товарами та послугами України та ЄС
в січні-вересні 2018 р.
Січень-вересень Січень-вересень
Зміни, січень-вересень
2017 р.
2018 р.
2018/2017
(млн. дол. США) (млн. дол. США)
млн. дол. США
%
31 174,4
35 752,9
4 578,5
114,7

Експорт до
ЄС
Імпорт з ЄС

14 466,8

16 717,1

2 250,3

115,6

16 707,6

19 035,8

2 328,2

113,9

Сальдо з
ЄС

-2 240,8

-2 318,7

-77,9

103,5

Обсяг торгівлі товарами України з ЄС протягом 9 місяців
у 2018 р. зріс на 14,4% і становив $31 481700000. Враховуючи це,
обсяг експорту товарів дорівнює $14 612100000 (відбувся ріст на
16 %), а імпорту – $16 869600000 (ріст на 13,1%).
Основні товарні категорії, що експортує Україна до країн
ЄС:
– чорні метали (в експорті до ЄС – 19,5 %);
– устаткування та електричні машини (12,2 %);
– шлаки, руди та зола (9,3 %);
– зернові культури (8,8 %);
Основні товарні категорії, що імпортує ЄС до України:
– машини, котли, механічні пристрої та апарати (в імпорті з
ЄС – 14,4%);
– нафта та продукти її перегонки, енергетичні матеріали
(13,2 %);
– наземні транспортні засоби (9,3 %).
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Таблиця 2
Торгівля товарами України та ЄС в січні-вересні 2018 р.
Січень-вересень Січень-вересень
Зміни, січень-вересень
2017 р.
2018 р.
2018/2017
(млн. дол. США) (млн. дол. США) млн. дол. США
%
ЗТО з ЄС
Експорт до
ЄС
Імпорт з ЄС

27 511,9
12 596,7

31 481,7
14 612,1

3 969,8
2 015,4

114,4
116,0

14 915,2

16 869,6

1 954,4

113,1

Сальдо з
ЄС

-2 318,5

-2 257,5

61,0

97,4

Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС за період з
січня по вересень 2018 р. зріс на 18,5% та дорівнював
$5046200000. За звітний період обсяг експорту українських послуг
у країни-члени ЄС становив $2878100000 (зростання на 16,8%).
У той час обсяг імпорту послуг з ЄС становив $2167100000
(зростання на 20,9%). Позитивне сальдо дорівнювало $710000000.
Таблиця 3
Торгівля послугами України та ЄС в січні-вересні 2018 р.
Січень–
СіченьЗміни, січень-вересень
вересень
вересень
2018/2017
2017 р.
2018 р.
млн. дол.
%
(млн. дол.
(млн. дол.
США
США)
США)
ЗТО з ЄС
4 257,5
5 046,2
788,7
118,5
Експорт
до ЄС

2 464,1

2 878,1

414,0

116,8

Імпорт з
ЄС

1 793,4

2 168,1

374,7

120,9

Сальдо з
ЄС

670,7

710,0

39,3

105,9
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Найбільшими торговельними партнерами України серед
країн ЄС у період з січня до вересня 2018 р. були: Німеччина
(19,3%), Польща (16,2%), Італія (10,9%), Угорщина (6,8%),
Нiдерланди (5,3 %), Франція (4,6 %), Чехія (4,4 %), Іспанiя (4,1 %).
Головними iмпортерами української продукції протягом звiтного
перiоду були: Польща (16,6 %), Італiя (13,7 %), Нiмеччина
(10,4 %), Угорщина (8,5 %), Нiдерланди (7,6%), Іспанiя (5,7 %),
Румунiя (4,8 %), Словаччина (4,5 %).
В експорті з ЄС до України переважали такі країни як
Німеччина (27,0 %), Польща (15,8 %), Італія (8,5 %), Франція
(6,4 %), Угорщина (5,4 %), Чехія (4,3 %) (рис.1) (Державна служба
статистики України, 2018).

Рис 1. Питома вага країни в українському експорті та імпорті товарів до
ЄС

Діяльність здійснюється шляхом переговорів щодо
міжнародних правових документів, розроблення проектів законів і
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нормативних
актів,
обміну
та
застосування
кращого
європейського досвіду (ЄЕК ООН, 2018).
Варто зазначити, що Європейський Союз тісно співпрацює з
Україною, щоб досягти максимально можливої політичної
асоціації та максимально можливої економічної інтеграції
відповідно до Глобальної стратегії зовнішньої політики та
політики безпеки Європейського Союзу.
З огляду на вищесказане, слід зазначити, що Україна відіграє
незначну роль в економічній діяльності інших країн, оскільки
наша країна виходить за межі міжнародного потоку інвестиційних
коштів та міжнародних валютних відносин. У рейтингу про
глобальну конкурентоспроможність на 2017–2018 рр., яка
забезпечує унікальне розуміння факторів їхньої продуктивності та
процвітання, Україна посідає 81 місце серед 137 країн світу (World
Economic Outlook, 2017). Завдяки цьому можна з упевненістю
констатувати, що Україна лише на початковій стадії інтеграції
національної економіки до світових структур і не може стати
рівноправним партнером у світовій економіці. Тільки з
підвищенням конкурентоспроможності національної економіки,
створенням сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій
в економіку і завоювання міцних позицій на міжнародному ринку
можна говорити про інтеграцію України в глобальний
економічний простір.
Четвертий транш кредиту МВФ надав Україні можливість
здійснити нагальні реформи, розширити золото-валютні резерви,
відкласти дефолт, стабілізувати макроекономічну ситуацію країни
шляхом посилення довіри до партнерів, інвесторів та донорів.
У 2017 р. відносна дерегуляція бізнесу, особливо у будівельній
галузі, та поліпшення державної фіскальної політики разом з
оптимізацією надання послуг для платників податків, здебільшого
шляхом впровадження електронної системи повернення ПДВ,
набагато збільшила базу оподаткування, що забезпечує надлишок
державної позики та місцевих бюджетів, а також сприяє
зменшенню частки економіки. В результаті, це позитивно
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позначилося на інвестиційному кліматі та привело Україну
до 76-ї позиції у рейтингу Doing Business-2018.
Через існування багатьох проблем, які стримують
економічне зростання країни, прагнення України будувати
партнерські відносини і співпрацювати з Європейським Союзом, а
потім отримати повноцінне членство в цій організації зводиться
нанівець. Внаслідок Маастрихтського договору країни-кандидати
повинні дотримуватися наступних умов вступу, щоб усунути
відмінності та об'єднати національні економіки країн-членів:
1) цінова стабільність – рівень інфляції в країні-кандидаті не
повинен перевищувати середній рівень інфляції трьох країн ЄС з
найнижчими показниками інфляції більш ніж на 1,5 %;
2) стабільність державних фінансів – річний дефіцит
державного бюджету не може перевищувати 3 % валового
внутрішнього продукту. Рівень державного боргу не може
перевищувати 60 % річного ВВП;
3) рівень відсоткових ставок за довгостроковими кредитами
не повинен перевищувати 2 % від рівня, що існує в трьох країнах
ЄС з найкращими результатами;
4) обмінний курс валюти не повинен перевищувати межі
визначеного в ЄС діапазону коливань обмінних курсів.
Девальвація забороняється протягом мінімум двох років (Doing
Business 2018).
Отже, враховуючи ці критерії, слід зазначити, що без
допомоги Україна не в змозі виконати всі необхідні зміни, і
внаслідок цього інтеграція України в глобальний економічний
простір сповільнюється через існування негативних чинників для
реалізації світової торгівлі. За інформацією Міжнародного
валютного фонду, найбільш проблемними факторами є ставки
оподаткування (21,7 %), корупція (16,4 %), доступ до
фінансування
(10,3 %),
податкове
регулювання
(9,3 %),
неефективна державна бюрократія (7,2 %), інфляція (5,5 %),
політична нестабільність (5,2 %), рівень злочинності (4 %) (Global
Competitiveness Index, 2017).
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Стимулювання інноваційної діяльності в країні, збільшення
її інноваційного потенціалу та підвищення загальної ефективності
національної економіки можливі лише завдяки подолання
корупції, що є головним бар'єром для економічного зростання
багатьох країн. За результатами дослідження, проведеного
міжнародною
некомерційною
організацією
Transparency
International, яка виступає проти корупції та надає аналіз корупції
у світі, Україна посіла 131 місце серед 176 країн через рівень
корупції. У той же час країни-кандидати на вступ до ЄС посіли
наступні позиції за рівнем корупції: Чорногорія – 64, Туреччина –
75, Албанія – 83, Македонія – 90 (Transparency International, 2016).
Слід зазначити, що ефективна інтеграція України до світової
економіки вимагає певних політико-правових, економічних,
соціокультурних та інфраструктурних передумов.
Політико-правові передумови інтеграції складаються з:
політичної визначеності України, забезпечення територіальної
цілісності та створення адекватної системи національної безпеки,
виконання міжнародних зобов'язань, формування відповідної
правової системи та підготовки ефективних механізмів та
інструментів її виконання.
Економічними передумовами інтеграції є: розробка та
реалізація обґрунтованої програми переходу до ринкових відносин
шляхом тенденції до денаціоналізації та приватизації, соціального
захисту населення; оцінка експортної спроможності, розвиток
експортно-імпортного
механізму
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності; вирішення проблеми зовнішньої
заборгованості.
Основними соціокультурними передумовами інтеграції є:
відродження і виховання самоповаги, створення умов для
соціального і культурного життя населення України. Формування
інфраструктурних передумов пов'язане з розвитком транспортних
комунікацій, розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних
систем і їхнє приєднання до міжнародних систем транскордонного
співробітництва.
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Значний вплив на розвиток економічних процесів в Україні
мають параметри державного бюджету. Створюючи доходи та
витрати, державний бюджет впливає на широкий спектр
економічних процесів в нашій країні, а також слугує орієнтиром
для всіх суб'єктів економіки, впливає на їх відповідність
прийняттю рішень та їх ділову поведінку. Протягом останніх років
державний бюджет України оцінювався на основі основних
макроекономічних показників, затверджених Міжнародним
валютним фондом.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальшого розвитку. Узагальнюючи результати проведеного
дослідження, слід зазначити, що низка актуальних питань,
які виникають у процесі інтеграції України в глобальну економіку,
безумовно, не обмежується лише згаданими у статті.
Щоб забезпечити подальшу інтеграцію в глобальну економіку, в
Україні необхідно провести реформи, які сприятимуть
покращенню репутації на міжнародній арені. Схоже, що
найближчим часом інтеграція України до світової економіки
нереальна. Україна може стати рівноправним партнером
зовнішньоекономічних зв'язків і може посісти гідне місце у
світовій економіці лише після реалізації комплексу заходів,
спрямованих на підвищення конкурентоздатності економіки на
світовому ринку.
Серед цих невідкладних заходів можна виокремити
наступні: зменшення надмірного дефіциту бюджету, зменшення
державного боргу, сприяння конкуренції на ринку праці шляхом
забезпечення відповідності між рівнем заробітної плати і
продуктивністю праці, з одного боку, і ціновою стабільністю,
з іншого боку, поліпшення контролю механізму функціонування
конкурентного середовища, розвиток державно-приватного
партнерства, стимулювання інновацій шляхом розвитку послуг
щодо підтримки інноваційних проектів, створення інноваційних
мереж, збільшення державних закупівель інноваційних товарів і
послуг, поліпшення доступу до внутрішніх та зовнішніх
фінансових ресурсів, прискорення впровадження директив на
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внутрішньому ринку та вдосконалення механізмів реалізації актів
законодавства ЄС.
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ:
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Незважаючи на позитивні показники міграційного потоку
України, проблема зовнішніх міграцій дуже болюча сьогодні, адже
велика кількість не лише трудових мігрантів, але й молодого
населення України емігрують у зарубіжні країни з метою
заробітку та пошуку кращого рівня життя, політичної та
економічної
стабільності,
можливостей
реалізації
кваліфікаційних навичок, здобуття професійного досвіду та обмін
навичками та знаннями. Метою статті є розглянути поняття
«зовнішня трудова міграція» як процес переміщення громадян
України, пов’язаний з перетинанням державного кордону. Було
визначено головні причини масової зовнішньої міграції українців до
країн Європейського Союзу.
Досліджено переваги та недоліки цього процесу у
політичній, економічній, культурній, соціальній та екологічній
галузях. Визначено як позитивні, так і негативні наслідки
трудової міграції на економічну ситуацію України. У результаті
дослідження виділено кількість заробітчан у країнах Європи у
відсотковому відношенні, сфери зайнятості українців за
кордоном, головні напрями здійснення державного регулювання
зовнішньої трудової міграції.
Ключові слова: зовнішня трудова міграція, робоча сила,
«відтік інтелекту», державна політика.
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Labor migration from Ukraine: causes and consequences
Despite the positive key figures of the migration movement in
Ukraine, problem of the external migration is very painful today,
because great number of not only migrant workers but also young
Ukrainians emigrate to foreign countries for the purpose of earning
and finding a better standard of living, political and economic stability,
opportunities for implementation qualifications skills, professional
experience and the exchange of skills and knowledge. The purpose of
the article is to consider the concept of “external labor migration” as a
process of moving citizens of Ukraine, connected with crossing the
state border. The main causes of the massive external migration of
Ukrainians to the countries of the European Union identified.
The advantages and disadvantages of this process explored in
the political, economic, cultural, social and environmental spheres.
The positive and negative consequences of labor migration for the
economic situation in Ukraine are determined. As a result of the study,
the number of workers in the European countries as a percentage, the
employment of Ukrainians abroad, and the main directions of the state
regulation of external labor migration highlighted.
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intelligence”, state policy
Зинчук Светлана, студентка, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина;
Научный
руководитель
–
Карасева
Наталия
Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, Киевский
национальный университет культуры и искусств, г. Киев,
Украина
117

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
Трудовая миграция из Украины: причины и
последствия
Несмотря на положительные показатели миграционного
потока Украины, проблема внешних миграций очень болезненная
сегодня, ведь большое количество не только трудовых
мигрантов, но и молодого населения Украины эмигрируют в
зарубежные страны с целью заработка и поиска лучшего уровня
жизни,
политической
и
экономической
стабильности,
возможностей реализации квалификационных навыков, получение
профессионального опыта и обмен навыками и знаниями. Целью
статьи является рассмотрение понятия «внешняя трудовая
миграция» как процесс перемещения граждан Украины, связанный
с пересечением государственной границы. Были определены
главные причины массовой внешней миграции украинцев в страны
Европейского Союза.
Исследовано преимущества и недостатки данного процесса
в политической, экономической, культурной, социальной и
экологической сферах. Определены как положительные, так и
отрицательные
последствия
трудовой
миграции
на
экономическую ситуацию Украины. В результате исследования
выделено количество работников в странах Европы в процентном
соотношении, сферы занятости украинцев за рубежом, главные
направления осуществления государственного регулирования
внешней трудовой миграции.
Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, рабочая сила,
«отток интеллекта», государственная политика.
Вступ. Трудова міграція на території України набула
суттєво більшого значення з початку 2014 р. у зв’язку із анексією
Криму та проведенням військових дій на Донбасі. Дослідники
передбачають у цьому позитивні зрушення. Адже, якщо раніше
більшість українців їздили на роботу до Росії, то з 2014 р.
міграційний потік збільшився на 42 % на західний напрямок, а
кількість мігрантів зросла втричі (Державна служба статистики
України). Наступним позитивним чинником зазначається те, що
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трудові мігранти перебувають у чужій країні у середньому
3–6 місяців, тому як наслідок більшість зароблених коштів всетаки повертаються в Україну.
Однак, не дивлячись на позитивні зрушення, все-таки
найбільш потужний чинник виїзду українців за кордон –
економічний, адже усі прагнуть вищої оплати праці. Дисбаланси
на ринку праці, підвищені очікування працівників щодо оплати
праці, поглиблення нерівності у доходах між сім’ями, неефективне
використання державних коштів на соціальний захист – усе це у
комплексі стало приводом для нинішньої ситуації трудової
міграції українців.
Постановка проблеми. Міжнародна міграція робочої сили
стає все більш глобальним явищем та відіграє значну роль у
демографічному розвитку суспільства. Проблема міграції робочої
сили українців є надзвичайно актуальною сьогодні. Адже велика
кількість працездатного населення емігрує до сусідніх країн, що
призводить до наступних наслідків: стрімкого збільшення
інфляції, збільшення цін, погіршення якості життя, беззаконня та
корупції тощо. Основною проблемою ринку праці України стає
еміграція висококваліфікованого населення, так званий «відтік
інтелекту».
Низка економістів, соціологів, юристів визначили значну
кількість емпіричного матеріалу щодо трудової міграції, але і досі
феномен міжнародної міграції становить суспільний резонанс та
новизну.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність
трудової міграції українців зумовила значну кількість наукових
досліджень. Зокрема, А. Гайдуцький (Гайдуцький, 2009),
О. Позняк і Г. Терещенко (Позняк, Терещенко, 2012)
досліджували динаміку та структуру трудової міграції різних
регіонів світу та проаналізували їх зростаючу роль у формуванні
грошових переказів у Україну. І. Майданік (Майданік, 2010)
розглянула проблему на основі тенденцій перебігу трудових
міграцій молоді на сучасному етапі розвитку України. Дане
питання у різних контекстах вивчала О. Малиновська
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(Малиновська, 2010), яка визначила основні характеристики
сучасної трудової міграції громадян України за кордон, провела
оцінку її масштабів та ознайомила із сучасними тенденціями.
Однак досі не було проведено комплексного дослідження аналізу
трудової міграції українців на території країн Європейського
Союзу.
Метою дослідження є вивчення основних наслідків впливу
зовнішніх трудових міграцій на соціально-економічну ситуацію в
Україні та визначення ключових проблем української трудової
міграції до західних країн.
У ході дослідження були визначені наступні завдання:
з’ясувати головні причини трудової міграції українців, що
гальмують економічний розвиток України; визначити найбільш
ефективні шляхи їх запобігання та вирішення; проаналізувати
трудові міграції на основі різних країн.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні
Україна входить до першої десятки країн-донорів робочої сили.
Згідно з інформацією Державної служби статистики України,
кількість трудових мігрантів у 2018 р. сягає 2 млн. осіб, а
міграційний приріст становить 18 589 осіб (Державна служба
статистики України). Міграційний приріст спостерігається лише у
містах-міліонерах та областях, які розташовані поблизу кордону.
Решта областей мають негативні показники, міграційний приріст
невпинно скорочується. Згідно з даними до основних країн
працівників-мігрантів належать Росія, Польща, Чехія, Угорщина,
Італія, Іспанія, Португалія.
Відповідно до закону України «Про зовнішню трудову
міграцію» визначає цей термін як переміщення громадян України,
пов’язане з перетинанням держкордону, з метою здійснення
оплачуваної діяльності в державі перебування (Закон України
«Про зовнішню трудову міграцію», 2015).
Загалом трудова міграція передбачає низку причин, які
поділяють на загальні та специфічні. До загальних належать такі
як нерівність економічного розвитку країн, інтернаціоналізація
господарського життя, політична та економічна нестабільність
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в країні. Серед специфічних виділяють нестачу трудових ресурсів
у певних кваліфікаціях, необізнаність працівників у деяких
галузях, відмінності в оплаті праці та якості життя, надлишок
робочої сили в країнах-експортерах (Астахова, 2011). Тривала
політична криза в суспільстві, незадоволення економічним станом
у державі, нестача можливостей для економічно активних
громадян, низка військових причин, значно вища заробітна плата у
країнах імміграції – ось головні причини виїзду за кордон
українських працівників. У табл. 1 наведено основні позитиви та
негативи вищевказаного процесу. У ході дослідження набуло
широкого значення явище «відтоку інтелекту», тобто процес
еміграції, коли з країни виїжджають вчені, висококваліфіковані
фахівці з політичних, економічних або соціокультурних питань.
Цей процес активно прослідковується і сьогодні. Адже сукупність
інтелектуальних, підприємницьких, виробничих, винахідницьких
здібностей разом зі спроможністю продукувати та накопичувати
навички, впроваджувати їх у систему створення товарів і послуг,
упорядковувати наявні технології на інноваційній основі,
виокремлювати можливості економії енергії, сировинних,
фінансових та інших ресурсів, є рушієм науково-технічних
надбань економіки та на основі інноваційних технологій.

Політичні

Економічні

Таблиця 1
Причини міжнародної трудової міграції
Недоліки
Переваги
Низька оплата праці
Висока заробітна плата
Низький рівень життя
Висока якість життя
Високий рівень безробіття
Наявність вільних робочих місць
Складна система оподаткування
Ліберальна система оподаткування
Економічна нестабільність
Стабільний розвиток економіки
Відсутність демократії
Розвинена демократії
Політична нестабільність

Стабільність політичної системи

Корумпованість влади

Відсутність корупції
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Низька якість освіти
Незадовільні умови праці
Недоступна система охорони
здоров’я
Відсутність можливостей для
професійної самореалізації
Релігійні переслідування
Етнічна дискримінація

Відсутність
дискримінація
Расова рівність

Расова дискримінація
Забрудненість
середовища

Продовження Таблиці 1
Високоякісна освіта
Гарні умови праці
Високоякісна система охорони
здоров’я
Наявність
можливостей
для
професійної самореалізації
Свобода віросповідання
етнічної

навколишнього Гарна екологічна ситуація

Низька якість питної води та їжі

Чиста питна вода та екологічно
безпечна їжа

Джерело: сформовано на основі (Гайдуцький, 2009)

З економiчної точки зору Україна несе численнi збитки вiд
еміграції наукового потенціалу. Лише витрати держави від
міграції
науковців
становлять
приблизно
$36
млрд.,
не враховуючи вартості того, що вони могли виробити або
винайти. Також негативні наслідки від інтелектуальної міграції
спостерігаються зі сторони демографічного стану. Оскільки з
метою працевлаштування за кордон виїжджають, в основному,
молодь з вищою освітою, то як наслідок в державі відбувається
старіння нації, різке зменшення народжуваності, збільшення
смертності і відсутність природного приросту – глибока
демографічна криза.
Науковці зазначають, що дедалі більше талановитих і
молодих людей прагнуть виїхати за кордон з метою навчання,
скористатися так званою освітньою міграцією. Упродовж 20002016 років такою можливістю скористалося більше ніж 45 тисяч
обдарованої молоді, тобто кількість українських студентів за
кордоном зросла у п’ять разів (United…., 2013).
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Таблиця 2
Розподіл трудових мігрантів з України до країни працевлаштування
Молодь, %
Особи, від 35 років і
старше, %
Чехія
12,9
11,0
Італія
8,7
17,3
Польща
6,2
9,5
Угорщина
2,7
3,6
Великобританія
2,6
0,7
Португалія
2,1
3,1
Іспанія
1,4
3,8
Джерело: сформовано на основі джерела (Майданнік, 2010)

Польща на сьогодні є найпершою країною призначення
трудових мігрантів з України, що зумовлено потребами ринку
праці країни, та є сприятливою передумовою для тимчасового
перебування, яке становить до 6 місяців упродовж року, і,
звичайно, територіальна та культурна близькість.
Трудові мігранти з Укрaїни вкрaй вaжливi для гaрaнтyвaння
та збереження економiчного зрoстaння в Пoльщi. Тaкy дyмкy
вислoвив гoлoвa прaвління Національного банку Польщі Адам
Глапінський у розмові з журналістами польського видання
Dziennik Gazeta Prawna, у якій Глапінський наголосив, що для
нього одним із найважливіших питань є те, чи спроможна Польща
створити достатньо умов для залучення робочої сили із України.
Дефіцит кваліфікованих кадрів Польща відчула особливо гостро
протягом останніх років. За цей період у країні спостерігалося
стале економічне зростання та скорочення рівня безробіття.
У грудні торік показник безробіття у Польщі становив 6,6
відсотків, а зростання ВВП, за оцінками аналітиків, сягнуло рівня
у 4,5 відсотка. Однак проблемними для польського ринку праці
виявилися такі негативні тенденції як дедалі помітніше старіння
населення й трудова міграція серед молодих поляків у заможніші
країни Західної Європи. В країні із 38-мільйонним населенням
працюють лише 16 мільйонів (Україна…, 2018).
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У ході дослідження було проведено аналіз найпоширеніших
сфер зайнятості українців за кордоном залежно від того, на якій
основі укладено договір: короткостроковій чи довгостроковій.
Тому у табл. 3 можна ознайомитись із найпоширенішими
сферами, у яких працюють трудові мігранти з України та
безпосередньо їх кількість у відсотковому співвідношенні.
Таблиця 3
Сфери зайнятості українських трудових мігрантів за кордоном
Сфера діяльності
Працівники на короткоПрацівники на
строковій основі, %
довгостроковій
основі, %
Сільське господарство
11
3
Будівництво
37
45
Готельно-ресторанний
5
8
бізнес, туризм
Виробництво
7
12
Транспорт і комунікації
5
7
Охорона здоров’я
3
2
Торгівля
3
5
Побутові послуги
8
12
Інше
21
6
Джерело: сформовано на основі (Міграція, 2016)

Процес трудової міграції не залишається безслідним, та несе
за собою низку наслідків, як позитивних, так і негативних.
До позитивних можна зарахувати наслідки: ознайомлення
з новітніми технологіями та методами організації праці,
підвищення кваліфікації трудового мігранта, адаптація українців
до реальних умов ринкової економіки розвинутих країн,
запозичення та набуття зарубіжного досвіду ведення бізнесу
з метою відкриття власного в Україні тощо.
Серед негативних наслідків можна виокремити такі:
тимчасову або постійну втрату державою певної частини
трудового потенціалу, втрату Україною значної частини наукового
потенціалу,
морально-психологічні
втрати
українського
суспільства, розлучення та «соціальне сирітство» дітей.
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Звісно, ця ситуація несе негативні як демографічні, так і
економічні наслідки. Зростання чисельності та часу перебування
за кордоном трудових мігрантів призведе безпосередньо
до ослаблення їхнього зв’язку з рідною країною, остаточної та
невідворотної втрати трудового та інтелектуального потенціалу.
Дефіцит працівників може стати гальмом розвитку, а відтік
освіченої та активної молоді –демографічних перетворень в
Україні. З метою запобігання ризикам, які зумовлені сучасною
активізацією міграційних процесів, важливою є, насамперед,
сприятлива законодавча база міграційної політики, чітке
визначення її завдань та інструментів здійснення, а головне, –
імплементація прийнятих політичних рішень та законодавчих
норм.
Необхідно привернути увагу громадськості до проблем
трудової міграції, адже у політичному контексті вони практично
відсутні. Звичайно, вони виглядають менш важливими, ніж
питання війни і миру, рівня корупції тощо. Разом з тим, необхідно
замислитись зі стратегічної точки зору, адже несприятлива
демографічна ситуація, стрімке старіння нації, і як результат,
дефіцит робочої сили. У зв'язку зі збільшенням обсягу міграції за
кордон
нагальним
видається
забезпечити
легальне
працевлаштування
українських
мігрантів
за
кордоном,
недискримінацію та дотримання їхніх прав, зокрема у сфері
соціального забезпечення. Хоча лише успішне реформування та
розвиток України може бути реальним запобіжником втрат
населення, спричинених еміграцією, з метою забезпечення прав та
інтересів держави та її громадян в процесі міграції першорядної
ваги набуває удосконалення міграційної політики, врахування
міграційних проблем у стратегічному плануванні.
На сьогодні важливим є посилення інформування населення
про умови і ризики працевлаштування за кордоном, а також про
можливості добровільної участі в системі пенсійного страхування.
Таке інформування повинно охоплювати соціальну рекламу,
видання спеціальних випусків ЗМІ, телепередач, систему
факультативних занять у вищих навчальних закладах України,
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видання і поширення інформаційних буклетів (передусім
у сільській місцевості, де ефективність інших засобів поширення
інформації є нижчою). Соціальна реклама повинна бути
спрямована на формування відповідальної поведінки потенційних
мігрантів (збереження ними зв’язків з родиною та Батьківщиною,
ретельну перевірку усієї інформації про перспективне місце
працевлаштування тощо).
Потреби посилення соціального захисту українських
громадян за кордоном зумовлюють необхідність створення при
дипломатичних установах інформаційно-консультаційних пунктів,
у т. ч. на громадських засадах, із залученням представників
громадських організацій мігрантів, а також запроваджуються
посади аташе з трудових і соціальних питань із числа спеціалістів
Міністерства соціальної політики України. Важливо активізувати
роботу щодо укладення двосторонніх угод із країнамиреципієнтами про соціальне забезпечення, визнання документів
про освіту та документів, що підтверджують професійну
кваліфікацію, водійські посвідчення тощо, а також щодо
зарахування пенсійного стажу, заробленого у країнах
перебування, при поверненні в Україну. Варто також розпочати
переговори з урядами країн, що приймають трудових мігрантів із
України, щодо поширення європейських програм добровільного
повернення (Assisted Voluntary Return).
Ще одним важливим напрямком міжнародної співпраці є
розробка та впровадження програм циркулярної міграції: адже
вона найбільше вигідна не лише для України, але й для країнучасників, тобто цілком реальним є залучення коштів певнних
країн до її фінансування. З метою посилення зв’язків українських
заробітчан з Батьківщиною та збільшення рівня зворотності
трудових
міграцій
потрібно
розширювати
можливості
дистанційного навчання дітей трудових мігрантів, які разом із
батьками перебувають за межами держави, створювати українські
середні навчальні заклади за кордоном; також викладацький
персонал безпосередньо може бути з числа трудових мігрантів.
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Висновки. Таким чином, зовнішня міграція українців
набуває все більшого резонансу у зв’язку із нестабільною
економічною та політичною ситуацією в країні, корумпованістю
влади, беззаконням.
Другим важливим чинником став такий процес як «відтік
інтелекту». Велика кількість висококваліфікованого населення,
вчених виїжджають через те, що не можуть реалізувати свої
професійні навички у рідній країні.
Найбільш ефективним рушієм для запобігання та вирішення
цієї проблеми є соціальна реклама, тобто інформування населення
про заробітки за кордоном, умови, ризики та непередбачувані
наслідки. Звісно потрібно реформувати саму систему на
законодавчому рівні. Адже розвиток України може бути реальним
запобіжником втрат населення, спричинених еміграцією, з метою
забезпечення прав та інтересів держави та її громадян в процесі
міграції першорядної ваги набуває удосконалення міграційної
політики, врахування міграційних проблем у стратегічному
плануванні.
Враховуючи значне погіршення можливостей зайнятості та
заробітків в Україні, навряд чи варто очікувати зменшення
інтенсивності зовнішніх трудових міграцій у найближчому
майбутньому. В цих умовах українській державі необхідно
намагатися максимально використати трудову міграцію в
інтересах розвитку суспільства і мінімізувати її можливі негативні
наслідки. На найближчі роки головна ціль держави полягає у
забезпеченні підтримки зв’язків трудових мігрантів з Україною та
стимулювання грошових переказів. На меті розробка
стратегічного документа, який би містив перелік заходів для
роботи з різними категоріями українських мігрантів залежно від їх
особливостей.
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ
НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Міжнародна міграція робочої сили є невід’ємною складовою
сучасних глобалізаційних процесів. Відкритість кордонів для
виїзду на роботу в інші держави тривалий період є провідною
тенденцією багатьох високорозвинутих країн. Саме це явище
стимулює трудовий потенціал до найбільш ефективного його
використання не тільки в рамках національних господарств, а й за
їх межами. У статті відображено основні особливості
міграційних процесів робочої сили в Україні. За допомогою
системного підходу встановлено причини виникнення трудової
міграції, визначено основні її прояви для України, виявлено ключові
позитивні та негативні наслідки трудової міграції українців і
запропоновано можливі варіанти подальшого розвитку
державного регулювання процесу трудової міграції. За допомогою
порівняльного методу було визначено вплив додаткових грошових
надходжень від переказів трудових мігрантів на економіку
України. За результатами аналізу було запропоновано напрямки
державної політики задля подолання міграційної кризи в Україні,
що в довготривалій перспективі сприятиме розвитку економіки
України.
Ключові слова: міграційна криза, працездатне населення,
робоча сила, трудова міграція.
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International labor migration is an integral part of modern
globalization processes. The borders' openness to go to work in other
states for a long period is a leading trend of many highly developed
countries. It is this phenomenon that stimulates the labor potential for
its most effective use not only within the framework of national
domestic economy, but also beyond their borders. The article presents
the main features of labor migration processes in Ukraine. The system
approach identifies the reasons for the emergence of labor migration,
identifies its main manifestations for Ukraine, identifies the key positive
and negative consequences of Ukrainian labor migration, and proposes
possible options for further development of labor migration process'
state regulation. Using the comparative method, the influence of
additional monetary revenues from the transfers of labor migrants to
the Ukrainian economy was determined. According to the results of the
analysis, the direction of the state policy was proposed in order to
overcome the migration crisis in Ukraine, which in the long run will
contribute to the Ukrainian economies development.
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Трудовая миграция: позитивные и негативные
последствия для Украины
Международная миграция рабочей силы является
неотъемлемой составляющей современных глобализационных
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процессов. Открытость границ для выезда на работу в другие
государства длительный период является ведущей тенденцией
многих высокоразвитых стран. Именно это явление стимулирует
трудовой потенциал к наиболее эффективному его использованию
не только в рамках национальных хозяйств, но и за их пределами.
В статье отражены основные особенности миграционных
процессов рабочей силы в Украине. С помощью системного
подхода установлены причины возникновения трудовой миграции,
определены основные ее проявления для Украины, выявлены
ключевые положительные и отрицательные последствия
трудовой миграции украинцев и предложены возможные
варианты дальнейшего развития государственного регулирования
процесса трудовой миграции. С помощью сравнительного метода
было определено влияние дополнительных денежных поступлений
от переводов трудовых мигрантов на экономику Украины.
По результатам анализа было предложено направления
государственной политики для преодоления миграционной кризиса
в Украине, что в долгосрочной перспективе будет
способствовать развитию экономики Украины.
Ключевые слова: миграционный кризис, трудоспособное
население, рабочая сила, трудовая миграция.
Постановка проблеми. Запровадження безвізового режиму
між Україною та ЄС відкрило для українців нові можливості,
в тому числі сприяло нарощенню тенденцій до трудової міграції.
Не знайшовши задовільних умов праці на батьківщині, громадяни
України нерідко приймають досить не обдумані рішення, щодо
пошуків високооплачуваної праці закордоном. Найбільш
потужним чинником, що спонукає українців шукати вищої оплати
праці є – економічний. На сьогоднішній день міграційні процеси
носять човниковий характер: основна частина трудових мігрантів
заробляють гроші закордоном і воліють повернутися назад до
України.
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Мета статті – дослідити можливі позитивні та негативні
наслідки трудової міграції, як явища, його вплив на економіку
України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема
трудової міграції вже досить давно є важливою темою
дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців.
Ґрунтовно цим питанням займається Інститут демографії та
соціальних досліджень, Інститут соціології, рейтингові агенції,
інші зацікавлені установи. Провідними вченими в цій галузі, які
аналізують проблеми, пов’язані з міграцією, є такі: В. Гошовська,
Т. Драгунова, І. Лапшина, І. Майданік, О. Малиновська,
М. Ніколайчук, О. Овчиннікова, І. Ольшевська, Л. Ростова,
К. Чижевська та О. Хомр. Серед зарубіжних науковців, варто
відзначити таких, як Г. Беккер, Е. Берджес, М. Денисенко,
Ж. Зайончковська, В. Зомбарт, В. Іонцев, В. Переведенцев,
Е. Равенштайн, Т. Шульц, П. Штопмка та ін. Вони у власних
працях подавали ґрунтовну характеристику сутності такого явища
як трудова міграція та сприяли розробці ефективних методів
регулювання міграційних процесів.
Однак, світ не стоїть на місці та демографічні зміни останніх
років повернули міграційні процеси в нове русло. У науковому
дискурсі набули масштабного розголосу дискусії про вплив
міграції на суспільство та визначення якості її наслідків, тобто
встановлення того чи переважають позитивні здобутки суспільств
від міграції чи вони значно нівелюються під впливом її негативних
проявів та ризиків. У зв’язку з цим виникає потреба нового
підходу до розуміння такого явища як трудова міграція та його
основних наслідків, зокрема для демографічного та соціальноекономічного розвитку України.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи дані Центру
економічної стратегії (Аналітична…, 2018, с. 16), слід зазначити,
що трудовими мігрантами на даний момент є більше ніж 4 млн
українських громадян або близько 16 % працездатного населення
держави. Через «циркуляцію» міграційних процесів, на постійній
основі на заробітках перебувають не всі 4 млн трудових мігрантів,
132

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
а приблизно 2,6–2,7 млн осіб (діагр. 1). Трудова міграція українців
почала набирати обертів з 2009-го р. З 2017-го р. потік громадян
закордон збільшився вдвічі.
Діаграма 1
2%
10%
14%

Емігранти чи "заробітчани"?
34%

20%
20%

маятникові мігранти (1400 тис.)
довгострокова міграція (850 тис.)
короткострокова міграція (819 тис.)
мігранти, які повернулися (563 тис.)
нелегальні мігранти (400 тис.)
мігранти, які виїхали всією сім'єю (100 тис.)

Джерело: дослідження Держстату за 2012–2017 рр.,
Євростат, оцінки ЦЕС.
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Відповідаючи на питання, що ж трудова міграція означає
для України, слід розглядати її комплексний соціальний феномен і
тому необхідно виокремити ряд як позитивних, так і негативних
наслідків (табл. 1).
Таблиця 1
ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ
НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ
ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ
Надходження грошових коштів від При масовій еміграції скорочення
переказів трудових мігрантів ( ≈ 10,9 населення та руйнування соціальної
млрд доларів за 2018 рік)
інфраструктури окремих районів
Навантаження на соціальну систему
Зменшення рівня безробіття
країни
Розширення
інвестиційних Дефіцит
працівників
певних
можливостей
спеціальностей та кваліфікацій
Підсилення
ефекту
старіння
Розвиток послуг для мігрантів
населення
Зростання
відносної
частки
електоральної
підтримки
популістичних політичних сил
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Продовження Таблиці 1
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
Набуття нових знань та навичок
мігрантами, які повертаються на Відтік людського капіталу
Україну
Підвищення мотивації до здобуття
освіти чи набуття навичок для тих,
Погіршення
якості
людського
хто хоче мігрувати в майбутньому
капіталу (короткостроковий ефект)
(якщо
переважає
еміграція
кваліфікованої робочої сили)
РОДИННІ ЗВ'ЯЗКИ
Поліпшення
доброту
родин Зміна ролей у родинах мігрантів
заробітчан
Поглиблення соціальної нерівності
через збільшення коштів у тих родин,
які отримують грошові перекази з-за
кордону від трудових мігрантів
Зростання кількості неповних сімей,
шлюбів на відстані, збільшення
«соціальних» сиріт
Джерело: сформовано автором за даними Центру економічної
стратегії.

Потрібно відзначити, що при ефективній державній політиці
у сфері міграції позитивні ефекти можуть бути більш потужними.
Але детально слід зупинитися на негативних аспектах цього
явища. Насамперед, важливо відзначити що колосального впливу
зазнає соціальне життя країни. Розірвані сім’ї, зменшення
чисельності населення, поглиблення соціальної нерівності,
погіршення співвідношення між працездатним і непрацездатним
населенням, наявність так званих «соціальних» сиріт,  це лише
незначна частина основних негативних наслідків трудової
міграції. Причиною всього цього є від’їзд економічно активного
населення віком від 18 до 29 років, що в свою чергу є потенційною
загрозою для процесу створення нових сімей.
Ще одним негативним наслідком є від’їзд працездатних
людей, які вже мають дітей. Основна їх ціль  забезпечити
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майбутнє своїм дітям. Як наслідок, батьки не в змозі
контролювати сьогодення дітей. А оскільки вплив батьків у
процесі виховання є практично незамінним, то діти у таких
«розірваних» родинах найчастіше залишені самі на себе, тобто
виступають так званими «соціальними» сиротами. У результаті,
таке виховання однозначно є неповноцінним і спричиняє
в майбутньому ряд негативних наслідків. Основними серед них є
нездатність раціонального використання ресурсів (кошти,
які батьки надсилають, діти зазвичай витрачають на власні
забаганки).
Нездатність будувати власні сім’ї, оскільки діти трудових
мігрантів почуваються покинутими, позбавленими батьківської
любові і поступово у них починає формуватися комплекс
самотньої людини. Виростаючи, вони переносять несвідому
помсту на інших, починають проявляти агресію, або намагаються
підлаштовуватися під інших людей, як жертви, щоб завоювати
схвалення, увагу і любов. Обидва варіанти розвитку відносин є
негативними проявами.
Ще одним важливим негативом трудової міграції є відтік
кваліфікованих кадрів та «мізків». Відповідно до статистичних
даних близько 30% українців, які є вченими трудяться для
інтересів науки і економіки зарубіжних країн (Державна…, 2018).
Як зазначається в звітах, наслідком трудової міграції є щорічне
скорочення загальної кількості населення України з числа
активних, ініціативних і освічених громадян в середньому на тис.
осіб. Крім того, виконуючи низько- або некваліфіковану роботу,
освічені українці розпорошують знання та високі професійні
навички і зазнають морально-психологічних травм.
Ще однією проблемою трудової міграції є «кадровий голод».
На сьогодні більшість українських компаній не мають змоги
закривати власні вільні вакансії в запланований термін. Крім того,
що компанії не в змозі відшукати працівників, вони ще й не в
змозі запропонувати їм такі умови, щоб втримати на посадах. За
статистикою, найвищий рівень кадрової плинності в Європі саме в
Україні  за один рік звільняється кожен п'ятий робітник і як
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наслідок,
підприємства
змушені знову шукати нових
співробітників (Міграція…, 2018). У свою чергу сусідні країни
роблять все можливе, аби на повну скористатися компетенцією
українських робітників.
Якщо ж говорити про позитивні наслідки трудової міграції,
то насамперед слід відзначити економічні фактори, серед яких
додаткові грошові надходження в економіку України. Українці
надсилають з-за кордону додому значну кількість грошей, що
становлять близько 9 % ВВП (Статистика…, 2018), які тут у свою
чергу інвестуються в навчання дітей, нерухомість, відкриття
власного бізнесу тощо. Перекази мігрантів – велика стаття, що
допомагає втримати наш платіжний баланс. За неофіційними
даними, щомісяця кожен заробітчанин передає своїй сім’ї в
середньому 100 доларів США. У наш час, повертаючись із
заробітків, люди все рідше ховають гроші у панчоху, а більше
вкладають їх у банки, у розвиток власної справи, у нерухомість і
т. д.
За 2017 рік, згідно з даними НБУ, трудові мігранти принесли
країні понад 9,3 млрд дол. За 2018 рік  перекази сягнули відмітки
в 11 млрд доларів (Статистика…, 2018). Таким чином, можна
зробити висновок, що українські заробітчани залишаються
найбільшими інвесторами і головними постачальниками іноземної
валюти до країни. Якщо 10 років тому, у 2008 році, грошові
перекази мігрантів становили 3,4 % від ВВП країни, то у 2017 році
цей показник був більшим у понад два рази  8,3 % (Статистика…,
2018).
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Діаграма 2
Приватні грошові перекази (2008–2018 рр.)
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Джерело: сформовано автором за даними НБУ
Діаграма 3
Іноземні інвестиції проти грошових переказів
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Близько десяти років тому обсяги грошових переказів від
мігрантів і прямі іноземні інвестиції були цілком порівнянними,
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але за останні кілька років значна перевага належить саме
мігрантам.
Так само серед позитивних сторін трудової міграції –
надбання українцями нових знань та вмінь, прискорення обміну
технологіями, розширення можливостей для підприємництва
(стартовий капітал, ідеї); розвиток малого бізнесу за рахунок
залучених коштів від «човникової» торгівлі; розширення
світогляду, набуття усвідомленого та розуміння реальних умов
ринкової економіки розвинутих країн, вивчення іноземних мов.
Комплексно дослідивши позитивні та негативні наслідки
трудової міграції українців, було встановлено, що міграційні рухи
є так званим «індикатором» реакції населення на зміни в
економічному, політичному та соціальному житті суспільства.
Розмір, напрямки та масштаби таких процесів певною мірою
свідчать про стан суспільного розвитку. В Україні для подолання
міграційної кризи необхідно вжити наступних заходів:
– збирати інформацію про міграцію (провести перепис
населення, щоб мати початкову точку відліку про кількість
наявного в країні населення);
– збільшити позитивні ефекти від міграції (доступність
фінансових послуг – збільшення і переведення «в білу» переказів;
зв'язок з діаспорою);
– зменшити негативні ефекти від міграції (підвищення
ефективності державних видатків на соціальні потреби);
– стимулювати внутрішню міграцію;
– створювати передумови «бумерангу робочої сили»
(підвищити привабливість ринку праці для працівників).
Висновки. На сьогодні в Україні спостерігаються значні
масштаби зовнішньої трудової міграції. Основний негативний
наслідок полягає в зменшенні чисельності економічно активного
населення, спричиненого трудовою міграцією, який на 3–4 роки
прискорить настання ситуації дефіциту робочої сили в Україні.
Основний позитивний наслідок полягає в суттєвому економічному
розвитку, який здійснюється за рахунок грошових переказів від
зовнішніх трудових мігрантів, що є джерелом добробуту їхніх
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домогосподарств. Сила впливу переказів на економічний розвиток
залежить від напрямів їх використання, особливо корисними є
прямі інвестиції в економіку.
В цих умовах українській державі необхідно намагатися
максимально використати трудову міграцію в інтересах розвитку
суспільства і мінімізувати її можливі негативні наслідки.
На найближчі роки основна мета держави повинна полягати у
забезпеченні підтримки зв’язків трудових мігрантів з Україною та
стимулюванні грошових переказів. Політика стосовно нових
трудових мігрантів повинна бути спрямована на запобігання
перетворенню циркулярної трудової міграції на еміграцію, яка
призводить до безповоротної втрати населення. Також, слід
розробити стратегічний документ, який би містив перелік заходів
для роботи української держави з кожною категорією трудових
мігрантів із України залежно від їхніх особливостей.
Згодом, із поліпшенням ситуації в Україні, політика
стосовно зовнішньої трудової міграції повинна поступово
переорієнтуватися на першочергове сприяння поверненню тих
мігрантів, які готові повернутися на Батьківщину. Крім того,
враховуючи перспективний значний демографічний дефіцит в
Україні та неможливість його повного покриття за рахунок
імміграційного потенціалу української діаспори виникає
необхідність вжити заходів щодо залучення до України мігрантів
із країн, що розвиваються. У перспективі, ці заходи можуть бути
ефективно реалізовані та здатні принести процвітання для
економіки України.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ОБОВ’ЯЗКУ
ЩОДО НАЛЕЖНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВА ОСОБИ НА ЖИТТЯ
У науковій статті досліджуються проблемні питання
розуміння та реалізації права на життя. Проаналізовано
міжнародно-правові документи, які закріплюють положення про
зазначене право. Висвітлено підходи до розуміння сутності
обов’язків держави із забезпечення права на життя. Також
досліджено міжнародну судову практику стосовно випадків
порушення даного права та визнання держави винною у такому
порушенні.
Метою статті є визначення ефективності міжнародноправової та національних законодавчих баз, а також практики
Європейського суду з прав людини у здійсненні належного захисту
та можливості повноцінної реалізації права на життя,
висвітлення найбільш типових порушень зазначеного права з боку
держави.
Методи, за допомогою яких було здійснено дослідження:
діалектичний метод під час дослідження закономірностей
розвитку розуміння змісту права на життя та еволюції
ставлення до правомірності застосування смертної кари, метод
детермінізму під час пояснення передумов виникнення порушень
досліджуваного права з боку держави, метод аналізу під час
розгляду окремих аспектів діяльності правоохоронних органів, яка
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зачіпає сферу дії права на життя, метод узагальнення, що
полягає у визначенні загальних характеристик та особливостей
права людини на життя, спеціально-юридичний під час опису
сутності судових рішень та використанні юридичної
термінології, порівняльно-правовий метод під час дослідження
спільних та відмінних рис позитивних, негативних та
процесуальних зобов’язань держави.
Результати і висновки дослідження: доведено, що право на
життя є основоположним, без належного забезпечення якого
неможлива реалізація решти прав людини. Також визначено, що
держава несе позитивні, негативні та процесуальні зобов’язання
задля здійснення права індивіда на життя. Під час проведення
дослідження були проаналізовані найбільш часті випадки
порушень досліджуваного права з боку державних органів на
основі практики Європейського суду з прав людини.
Ключові слова: право на життя, позитивні та негативні
обов’язки, забезпечення права на життя, Європейський суд з прав
людини, смертна кара, захист права на життя.
Bezruchko Tetiana, Student, National Aviation University, Kyiv,
Ukraine;
Scientific Supervisor – Drachov Oleksii, Candidate of Judicial
Sciences, Associate Professor, National Aviation University,
Kyiv, Ukraine
Features of the implementation of the state responsibilities
concerning the reliable ensuring the right of a person to life
The scientific article examines the problematic issues of
understanding and implementation the right to life. The international
legal documents, enshrining the provision of this right were analyzed.
It highlights approaches to understanding the essence of the state’s
obligations to ensure the right to life. It also investigated international
judicial practice in cases of violations of this right and the recognition
of the state guilty of such a violation.
The purpose of the article is to determine the effectiveness of the
international legal and national legal frameworks, as well as the
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practice of the European Court of Human Rights in exercising
adequate protection and the possibility of the full realization of the
right to life, highlighting the most typical violations of the mentioned
right by the state.
Methods by which the study was carried out: the dialectical
method in the study of the patterns of development of understanding the
content of the right to life and the evolution of attitudes towards the
legality of the death penalty, the method of determinism in explaining
the prerequisites for the occurrence of violations of the right to life by
the state, the method of analysis considering certain aspects of law
enforcement agencies, which affects the scope of the right to life, the
method of generalization, which consists in determining the general
characteristics and special features of the human right to life,
especially in the description of the legal content of court decisions and
using legal terminology, legal comparative method in the study of
similarities and differences of positive, negative and procedural
obligations.
Results and conclusions of the study: it is proved that the right to
life is fundamental, without reliable provision of which the realization
of other human rights is impossible. It is also determined that the state
has positive, negative and procedural obligations for the
implementation of the individual’s right to life. During the study the
most frequent cases of violations of the investigated law by state bodies
based on the practice of the European Court of Human Rights were
analyzed.
Key words: the right to life, positive and negative obligations,
ensuring the right to life, the European Court of Human Rights, the
death penalty, protection of the right to life.
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Особенности осуществления государством обязанности
касательно надлежащего обеспечения права человека на
жизнь
В научной статье исследуются проблемные вопросы
понимания и реализации права на жизнь. Проанализированы
международно-правовые документы, закрепляющие положение
об указанном праве. Освещены подходы к пониманию сущности
обязанностей государства по обеспечению права на жизнь.
Также исследовано международную судебную практику в
отношении случаев нарушения данного права и признание
государства виновным в таком нарушении.
Целью статьи является определение эффективности
международно-правовой и национальных законодательных баз, а
также практики Европейского суда по правам человека в
осуществлении
надлежащей
защиты
и
возможности
полноценной реализации права на жизнь, освещение наиболее
типичных нарушений указанного права со стороны государства.
Методы, с помощью которых было осуществлено
исследование: диалектический метод при исследовании
закономерностей развития понимания содержания права на
жизнь и эволюции отношения к правомерности применения
смертной казни, метод детерминизма при объяснении
предпосылок возникновения нарушений исследуемого права со
стороны государства, метод анализа при рассмотрении
отдельных аспектов деятельности правоохранительных органов,
которая затрагивает сферу действия права на жизнь, метод
обобщения, заключающийся в определении общих характеристик
и особенностей права человека на жизнь, специальноюридический при описании сущности судебных решений и
использовании юридической терминологии, сравнительноправовой метод при исследовании общих и отличительных черт
положительных, отрицательных и процессуальных обязательств
государства.
Результаты и выводы исследования: доказано, что право на
жизнь является основополагающим, без должного обеспечения
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которого невозможна реализация остальных прав человека.
Также определено, что государство несет положительные,
отрицательные
и
процессуальные
обязательства
для
осуществления права индивида на жизнь. Во время исследования
были проанализированы наиболее частые случаи нарушений
исследуемого права со стороны государственных органов на
основе практики Европейского суда по правам человека.
Ключевые слова: право на жизнь, положительные и
отрицательные обязанности, обеспечение права на жизнь,
Европейский суд по правам человека, смертная казнь, защита
права на жизнь.
Вступ. Права людини є надбанням усього міжнародного
співтовариства, і є основоположним елементом нормального
існування та розвитку особистості й суспільства в цілому.
На сьогоднішній день існує ґрунтовна нормативна міжнародноправова база щодо захисту прав людини, однак, її наявність не
викорінює проявів порушення прав індивідів і основних свобод
державою.
Актуальність і важливість права на життя, його реалізація і
захист є очевидними, адже без такого фундаментального права всі
інші перестають мати будь-яке значення. Проте сьогодні в
правових системах функції держави щодо забезпечення права на
життя врегульовані недостатньо, не створений необхідний
механізм ефективної реалізації повноважень державних органів
щодо охорони основних прав і свобод особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Очевидно, що
право на життя є досить важливим, щоб постійно привертати
увагу науковців до його дослідження. Варто зазначити таких
дослідників цього питання, як Т. О. Подковенко, С. Ю. Бобер,
Є. С. Резник, Ю. І. Усманов, А. Л. Федорова, А. О. Червяцова
та інші. Сучасні науковці порушують у своїх працях питання,
які стосуються визначення змісту права на життя, його належного
забезпечення, гарантії здійснення права на життя тощо.
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Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми полягає у конкретизації та систематизації положень
національних
та
міжнародно-правових
документів,
які
прописують зобов’язання держави у контексті забезпечення права
на життя, виокремленні нетипових випадків порушення
досліджуваного права, визначенні можливих меж втручання
державних органів у галузь дії права на життя.
Формулювання цілей статті зводиться до наступного:
 висвітлення поняття права на життя;
 дослідження підходів щодо визначення обов’язків держави
із забезпечення даного права;
 розкриття сутності обов’язків держави стосовно
забезпечення і захисту зазначеного права;
 дослідження аспектів порушення державними органами
права на життя.
Виклад основного матеріалу дослідження. Право на
життя – це абсолютне, природне право людини. Це право людини,
яке було першочергово закріплене у ст. 2 Загальної декларації
прав людини, а також знайшло своє відображення у ст. 6
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
Зокрема, в останньому стверджується, що право на життя є
невід’ємним правом людини, яке охороняється законом.
Відповідно до цього, ніхто не може бути свавільно позбавлений
життя (Міжнародний пакт, п. 1 ст. 6).
Зазначене право також проголошене у Європейській
конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі ЄКПЛ),
як і в багатьох інших міжнародно-правових документах
і національних законодавствах країн світу.
Європейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ) у своїй
практиці надає особливої значимості ст. 2 ЄКПЛ, серед решти
норм, які він визначає як основоположні. Користування будьякими правами і свободами було би ілюзорним без належного
захисту права на життя (Де Сальвиа, 2004, с. 98).
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Щодо забезпечення права на життя в Україні, то воно
проголошене у ст. 27 Конституції, де стверджується, що право на
життя є невід’ємним і належить кожній людині. Зазначена вище
стаття встановлює обов’язок держави щодо захисту права на
життя (Конституція України, ст. 27).
Досліджуване право на національному рівні більш детально
розкрито у Цивільному кодексі України. Зокрема, у главі 21
«Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування
фізичної особи» ст. 281 закріплює аналогічне до попередньо
згаданих положень документів твердження щодо невід’ємності
права на життя фізичної особи. Ч. 2 ст. 281 надає людині право
захищати не забороненими законом засобами як власне життя та
здоров’я, так й інших осіб від посягань протиправного характеру.
При цьому наголошується на неправомірності позбавлення
фізичної особи життя (Цивільний кодекс України, ст. 281).
Забезпечення права на життя особи варто розуміти,
як надання захисту особі від свавільного позбавлення життя зі
сторони держави. Також дане право передбачає обов’язок держави
встановити
кримінальну
відповідальність
та
покарання
за свавільне позбавлення життя особи, визначивши це як злочин,
шляхом прийняття та введення в дію відповідних законів. При
існуванні загрози порушення права на життя за державними
органами закріплюється зобов’язання застосувати необхідні
попереджувальні та захисні заходи (Конвенція, ст. 2).
Варто зазначити, що між науковцями відбуваються
суперечки стосовно тлумачення ч. 1 ст. 2 ЄКПЛ. Наприклад,
Велікоредчаніна С. В. зазначає, що власне у ст. 2 Конвенції право
на життя не закріплюється. Положення зазначеної статті скоріше
покладають на державу зобов’язання захищати право особи
на життя, а також забороняє умисно позбавляти життя. Науковець
вважає, що забезпечення права на життя не є позитивним
зобов’язанням держави, а вбачає у цьому лише негативну
природу, яка полягає в обов’язку держави вжити необхідних
заходів для реалізації «свободи жити» і без нагальної потреби не
втручатися у межі здійснення цієї свободи.
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На противагу, Т. М. Фомиченко пропонує більш широке
тлумачення ст. 2 ЄКПЛ. Вона вважає, що положення статті
направлене на забезпечення недоторканості життя на
законодавчому рівні. На її думку, статтею передбачено обов’язок
держави забезпечити застосування превентивних заходів у тих
випадках, коли особа сама наражає своє життя на небезпеку.
Окрім цього, держава має передбачити можливість посягань третіх
осіб на життя людини. Таким чином, Т. М. Фомиченко стверджує,
що право на життя не обмежується принципом невтручання
(Практика Європейського суду).
Кевін Бойл у своїй статті «Право на життя відповідно
до Європейської конвенції з прав людини (ст.2)» зазначав, що
згідно зі статтею 2 ЄКПЛ у держави існують наступні обов’язки:
позитивний,
негативний
та
процесуальний.
Позитивне
зобов’язання полягає у захисті права на життя. Негативний
означає неможливість позбавлення людини життя. Процесуальний
автор визначає як обов’язок держави провести слідство,
якщо смерть особи мала підозрілий характер (Бойл, 2004, с. 19).
ЄСПЛ встановив, що позитивний обов’язок держави
відповідно до статті 2 ЄКПЛ означає необхідність вжити
належних заходів для захисту життя тих осіб, які перебувають під
її юрисдикцією, незалежно від виду діяльності, якою вони
займаються, якщо при цьому їх життя може опинитися під
загрозою.
Таким чином, ЄСПЛ визначив перелік галузей, на які
поширюється обов’язок держави із забезпечення права на життя:
охорона здоров'я; небезпечні види діяльності, включаючи
промислові та екологічні катастрофи; нещасні випадки на борту
судна, на залізничному транспорті, на будівельному майданчику,
на дитячому майданчику або в школі; безпека руху на дорогах,
надання невідкладної допомоги як на суші, так і у відкритому
морі; надання медичної допомоги на місцях і в медичних
установах (Guide, с. 7–8).
Останнім часом у практиці ЄСПЛ спостерігається тенденція
до розширення меж застосування ст. 2 Європейської конвенції та
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змісту позитивних зобов’язань держави. Наприклад, у справі
«Калвеллі та Кігло проти Італії» (Calvelli and Ciglo v. Italy)
заявники скаржилися на порушення ст. 2 ЄКПЛ. Причиною став
той факт, що державні органи не притягнули до відповідальності
лікаря, внаслідок недбалості якого загинула дитина заявників.
У своєму рішенні Суд зазначив, що принципи, які закріплені
у ст. 2 ЄКПЛ застосовуються й до галузі охорони здоров’я.
У контексті позитивних обов’язків держави належить закріпити у
національному законодавстві правові положення, які б
зобов’язували лікарні, державні та приватні, вживати належних
заходів для захисту життя й здоров’я пацієнтів. Окрім цього, Суд
наголосив, що позитивні зобов’язання полягають також у
забезпеченні дієвої незалежної судової системи для того, щоб
стало можливим встановлювати причини смерті пацієнтів, які
знаходяться під опікою лікарів, і притягувати до відповідальності
винних осіб у порушенні ст. 2 ЄКПЛ (Calvelli and Ciglo v. Italy).
Ще однією справою, де порушувалося питання сутності
позитивних обов’язків держави у забезпеченні права на життя,
зокрема у контексті застосування превентивних дій, була
«Едвардс проти Сполученого Королівства» (Edwards v. UK).
Заявники у цій справі звинувачували Велику Британію у
порушенні ст. 2 ЄКПЛ, яке виражалося у ненаданні належної
охорони життя та нездійсненні розслідування смерті їх сина –
Крістофера Едвардса. Постраждалий мав психічний розлад. Він
був затриманий за дрібне хуліганство та поміщений до однієї
камери із затриманим Річардом Лінфордом, який також був
психічнохворим. Через декілька годин спільного перебування у
камері Лінфорд наніс Едвардсу тілесні ушкодження, що
спричинили смерть. Суть скарги заявників полягала у тому, що
держава не захистила життя їхнього сина, чим спричинила
порушення ст. 2 ЄКПЛ. Суд у рішенні по цій справі зазначив, що,
оскільки обидві ув’язнені особи знаходилися у беззахисному стані,
то вони повністю залежали від держави, на яку покладено
обов’язок захищати їх права. Таким чином, було визнано
порушення ст. 2 Конвенції (Червяцова, 2012, с. 10).
150

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
У найбільш узагальненому вигляді негативні зобов’язання
держави є обов’язком утримуватися від будь-яких дій, які можуть
призвести до порушення прав людини, або, які становлять ту чи
іншу форму неправомірного втручання у їх здійснення (Христова,
2014, с. 31). Це означає, що держава, перш за все, не може
свавільно позбавити людину життя. Відповідно до цього
у міжнародному співтоваристві відбуваються дискусії стосовно
правомірності застосування смертної кари.
Під час розробки ЄКПЛ смертна кара не була явищем, яке б
порушувало міжнародні стандарти. Тому, правомірність її
застосування виправдовувалася за певних обставин, що включені
до ст. 2 Конвенції як винятки, за яких можливе обмеження права
на життя. Зокрема, смертна кара може застосовуватися під час
виконання смертного вироку, якщо таке покарання передбачено за
певний злочин (Конвенція, ст. 2). Однак, згодом відбулася
еволюція у розумінні правомірності застосування такого виду
покарання, і багато країн світу почали відмовлятися від смертної
кари.
Важливим документом, який вперше в історії закріпив
заборону застосування смертної кари як виду покарання на
міждержавному рівні, став Другий Факультативний протокол до
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, що був
прийнятий у 1989 році (Усманов, 2016, с. 147).
Початок ХХІ століття ознаменувався скасуванням смертної
кари у багатьох країнах світу, преважною більшістю –
у європейських державах. Каталізатором цього процесу стали
активні дії Ради Європи. Зокрема, організація встановила вимогу
до вступу скасування смертної кари як виду покарання або
принаймні введення мораторію на її виконання. Україна під час
вступу до Ради Європи погодилася взяти на себе зобов’язання із
введення мораторію на виконання смертних вироків, а впродовж
трьох років зовсім скасувала смертну кару, ратифікувавши
Протокол № 6 до ЄКПЛ (Федорова, 2009, с. 47).
Враховуючи положення Протоколу № 6 та Протоколу № 13
до ЄКПЛ, статтю 2 можна тлумачити як таку, що вимагає від
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держави не лише скасування смертної кари, а й відмову від
екстрадиції осіб до країн, де до них може бути застосований такий
вид покарання (Практика Європейського суду).
Таке зобов’язання залишає державі два варіанти:
1) відмовити в екстрадиції взагалі; або 2) здійснити її за умови, що
до осіб, яких вона видає, не буде застосовуватися смертна кара.
Так, зокрема, у справі «Айлар-Девіс проти Франції» (Aylar-Davis
v. France) висилка запитуваної особи до США (штат Техас) не
порушила статтю 2 Конвенції, оскільки американська влада
запевнила, що смертна кара не буде застосована (Червяцова, 2012,
с. 15).
Процедурні зобов’язання передбачені ст. 2 ЄКПЛ,
яка покладає на державу обов’язок забезпечувати право на життя
шляхом введення в дію ефективних положень кримінального
права для попередження здійснення злочинів проти особи.
Правоохоронні органи мають здійснювати контроль за реалізацією
таких положень, аби попередити, припинити злочини, а також
встановити покарання за них. Такі зобов’язання передбачають, що
має бути проведене ефективне розслідування, якщо є підстави
вважати, що людина отримала небезпечні для життя ушкодження
за підозрілих обставин.
Процедурні
зобов’язання
держави
також
були
сформульовані в контексті застосування сили агентами держави,
що призвело до смерті особи. Щодо цього Суд постановив, що
загальна заборона свавільного позбавлення життя представниками
державних органів на практиці була б неефективною, якби не
існувало процедури перевірки правомірності застосування такої
сили. Суд підкреслив, що обов’язок захищати право на життя
вимагає наявності
ефективного офіційного розслідування у
випадку, коли певна особа була позбавлена життя внаслідок
застосування сили, у тому числі й представниками державних
органів (Guide on Article 2, с. 28).
Одним із таких обов'язків є швидке, об'єктивне
розслідування насильницького позбавлення життя особи, замаху
на життя, випадків застосування зброї державними органами. Таке
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розслідування передбачає його негайне проведення в розумні
терміни, що, у свою чергу, буде свідчити про швидку реакцію
державних органів на вчинення правопорушень, а також посилить
довіру і впевненість громадськості у виконанні державою своїх
обов’язків (Подковенко, 2016, с. 37).
У справі Guillermo Ignacio Dermit Barbato and Hugo Haroldo
Dermit Barbato v. Uruguay (1981), яку розглядав Комітет ООН з
прав людини, заявники подали скаргу щодо негуманного
поводження і застосування катувань під час утримання під
вартою, що призвели до смерті ув’язненої особи. Як наслідок,
йшлося про порушення права на життя. Держава-відповідач
натомість не визнавала своєї вини, стверджуючи, що жертва
вчинила самогубство. Комітет у своєму рішенні встановив, що за
всіх обставин влада держави-відповідача несе відповідальність або
за дію, або за бездіяльність – зокрема, за невживання адекватних
заходів для захисту життя жертви (Guillermo I. D. В. and
Hugo H. D. B. v. Uruguay, 1981).
Частина рішень ЄСПЛ базувалися на розгляді справ, в яких
потерпілі ставали об’єктом жорстокого поводження та катувань в
ході досудового розслідування. У своєму рішенні у справі
«МакКан та інші проти Сполученого Королівства» (McCann and
Others v. UK) Суд зазначив, що внаслідок неправильного
врахування можливості вчинення помилок і допустимих меж
застосування сили військовослужбовцями при виконанні
розвідувальної операції, Суд все ж таки невпевнений, що за
наявних обставин справи було виключно необхідним позбавити
життя трьох терористів задля захисту осіб від протиправного
насильства згідно з пунктом «а» ч. 2 ст. 2 ЄКПЛ. Таким чином,
ЄСПЛ констатував порушення статті 2 Конвенції (McCann and
Others v. UK).
Питання проведення ефективного розслідування в контексті
зобов’язання держави щодо належного забезпечення права на
життя розглядалося ЄСПЛ у справі «Кайя проти Туреччини»
(Kaya v. Turkey). Зі скаргою до Суду звернувся брат померлого під
час збройного зіткнення між солдатами сил безпеки Туреччини та
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Робочою партією Курдистану. Заявник стверджував, що його брат
був неозброєний під час зіткнення і не представляв загрози.
Держава-відповідач заявляла, що померлий був учасником
збройного повстання. Суд визнав сумнівними докази, надані
турецьким урядом, однак, зазначив, що встановлені в ході
судового розслідування факти не є достатніми для констатації
протиправності позбавлення життя, оскільки вони в загальному є
предметом припущень. Проте Суд розглянув порушення ст. 2
ЄКПЛ з точки зору проведення державою-відповідачем
розслідування обставин смерті жертви. Враховуючи результати
проведеного розслідування, було встановлено, що державні
органи Туреччини вжили недостатньо заходів, аби зазначена
процесуальна дія була ефективною. Отже, Суд дійшов висновку,
що мало місце порушення статті 2 Конвенції в контексті
проведення неналежного розслідування обставин позбавлення
життя особи (Kaya v. Turkey).
Існують
специфічні
випадки
спричинення
смерті
представниками
державних
органів
при
затриманні
правопорушників. У практиці ЄСПЛ розглядалися справи щодо
порушення ст. 2 Конвенції при застосуванні оперативними
підрозділами спеціальних технік затримання, які за своєю суттю
не представляють загрози для життя особи, однак внаслідок
окремих особливостей здоров’я і стану людини можуть призвести
до її смерті. Наприклад, у справі «Сауд проти Франції» (Saoud v.
France) чоловік, якому наділи наручники і утримували обличчям
до землі більше тридцяти хвилин, помер від поступової асфіксії
(задуха). Також у справі «Букруру та ін. проти Франції»
(Boukrourou and Others v. France) родич заявників, який був
розумово відсталим, помер під час проведення поліцейської
операції від серцевої недостатності.
Суд розширив сферу застосування процесуальних
зобов'язань, передбачених у статті 2, на обставини, у яких особи
отримали небезпечні для життя тілесні ушкодження або людині
було спричинено смерть внаслідок недбалості. При цьому ЄСПЛ
переніс загальні принципи здійснення процедурних зобов’язань,
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зокрема, вищезазначені стандарти проведення розслідування, хоча
й з урахуванням специфічних обставин таких випадків.
Суд вважає, що у випадках, коли недбалість окремої особи
призвела до смерті або серйозної травми потерпілого, держави
зобов'язані вжити відповідних заходів для захисту життя тих, хто
перебуває під їх юрисдикцією, включаючи зобов'язання мати
діючу ефективну незалежну судову систему, яка забезпечує
наявність юридичних засобів, здатних встановити дійсні факти,
притягнути до відповідальності тих, хто винен, і забезпечити
відповідну компенсацію потерпілому (наприклад, справа
«Цехоньска проти Польщі» (Ciechońska v.Poland) стосувалася
смерті чоловіка заявниці від удару падаючого дерева в санаторії, у
справі «Анна Тодорова проти Болгарії» (Anna Todorova v.
Bulgaria) йшлося про смерть сина заявниці в результаті ДТП)
(Guide on Article 2, с. 24, 37).
Виконання державою рішень Європейського суду на
національному рівні включає так звані заходи індивідуального
характеру. Зокрема у випадках, коли було знайдено порушення
державою своїх зобов’язань за статтею 2 Конвенції в частині
відсутності ефективного розслідування, держава зобов’язана
поновити розслідування та вжити всіх можливих заходів задля
забезпечення його ефективності. На жаль, подібні справи,
особливо, якщо правопорушення було вчинено працівниками
правоохоронних органів, не проводиться навіть після визнання
факту порушення справи ЄСПЛ та винесенні відповідного
рішення (Право на життя та захист від катувань).
Висновки з даного дослідження та перспективи
подальшого розвитку. Таким чином, право на життя є
основоположним елементом цілісної системи прав і свобод
людини. Проведене дослідження підтверджує, наскільки право на
життя є комплексним явищем. Одним із нагальних питань
залишається проблема реалізації заборони смертної кари.
Визнання та закріплення права на життя на міжнародному та
національному рівнях є визначальним здобутком людської
цивілізації і є не простою констатацією даного права, а передбачає
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обов'язки держави щодо створення та забезпечення дієвості
правових норм, спрямованих на реалізацію та ефективний захист
цього права. У практиці ЄСПЛ часто зустрічаються специфічні
випадки порушення права на життя, обставини, справи яких, на
перший погляд, не мали б призвести до позбавлення особи життя.
Тому, аби держави могли здійснювати належне забезпечення
цього
основоположного
права,
необхідно
передбачити
національним
законодавством
положення,
у
яких
би
прописувалася детальна процедура розслідування таких випадків
та притягнення до відповідальності винних осіб.
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РОЛЬ ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ
КОМІСІЇ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У КОНСТИТУЦІЯХ ДЕРЖАВ
У статті висвітлюється роль діяльності Венеціанської
Комісії у сфері захисту прав людини шляхом перегляду
конституцій держав-членів Європейською Конвенцією з прав
людини, надання висновків про відповідність положень
конституції до Європейської Конвенції з прав людини, а також
надання рекомендацій щодо конституційних реформ у галузі
захисту прав людини.
Мета статті полягає у наданні розгорнутого аналізу
висновків Комісії про достатність закріплення на законодавчому
рівні принципів захисту основоположних прав і свобод людини, а
також у поясненні значення Європейського правового стандарту
для захисту прав людини.
Методологічною основою є: фундаментальні методи
(зокрема, діалектичний метод при дослідженні закономірностей
розвитку та становлення міжнародної системи захисту прав
людини та метод детермінізму при поясненні об’єктивнопричинової зумовленості конституційних реформ у сфері захисту
158

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
прав людини); загальнонаукові (логічний, метод аналізу при
дослідженні окремих критеріїв, якими керується Венеціанська
комісія, в процесі встановлення відповідності положень про
захист і забезпечення прав і свобод людини у конституціях
держав мінімальному європейському стандарту, закріпленому в
ЄКПЛ; метод синтезу під час розгляду діяльності Комісії в
цілому); конкретно-науковий метод – спеціально-юридичний при
аналізі нормативно-правових документів, викладі фактів та
дослідженні рішень Європейського суду з прав людини,
рекомендацій і висновків Венеціанської комісії, використанні
юридичної термінології тощо.
Результати
і
висновки
дослідження:
доведено
фундаментальне значення діяльності Венеціанської комісії у
здійсненні конституційних реформ держав у сфері захисту прав
людини; визначено місце висновків у ієрархії нормативних актів
держав; надано та проаналізовано класифікацію критеріїв
оцінювання Комісією положень конституцій держав, які
стосуються прав людини.
Ключові слова: Венеціанська Комісія, захист прав людини,
Європейська конвенція з прав людини, конституційні реформи,
Європейський правовий стандарт.
Guska Svitlana, Student, National Aviation University, Kyiv,
Ukraine;
Scientific Supervisor – Voloshyn Yurii, Doctor of Judicial
Sciences, National Aviation University, Kyiv, Ukraine
The role of the Venice Commission conclusions and
recommendations for solving problems of ensuaring human rights
protection in the constitutions of states
The article describes the role of the Venice Commission in the
field of human rights protection by reviewing the constitutions of the
member states of the European Convention on Human Rights,
providing conclusions on compliance with the provisions of the
constitution with the European Convention on Human Rights, as well
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as providing recommendations on constitutional reforms in the field of
human rights protection.
The main objective of the study is to provide a detailed analysis
of the Commission's conclusions about the adequacy of the principles
of the protection of fundamental human rights and freedoms, as well as
the importance of the European legal standard for the protection of
human rights, at the legislative level.
The methodology consists of: fundamental methods
(in particular, the dialectical method in the study of the laws of
development and formation of the international system of human rights
protection, and the method of determinism in explaining the objective
and causal conditionality of constitutional reforms in the field of
human rights protection); general scientific (logical, method of
analysis in the study of certain criteria, which is guided by the Venice
Commission, in the process of establishing compliance with the
provisions on the protection and safeguarding of human rights and
freedoms in the constitutions of States, the minimum European
standard enshrined in the ECHR, the method of synthesis when
considering the Commission as a whole); specific scientific method –
specially legal in the analysis of normative legal documents,
presentation of facts and study of decisions of the European Court of
Human Rights, recommendations and conclusions of the Venice
Commission, the use of legal terminology, etc.
Results and conclusions of the study: the fundamental
significance of the Venice Commission's activities in the
implementation of constitutional reforms in the field of human rights
protection has been proved; the place of conclusions in the hierarchy
of normative acts of states is determined; the classification and the
criteria for evaluation by the Commission of the provisions of the
constitutions of the states relating to human rights have been provided
and analyzed.
Key words: Venice Commission, human rights protection,
European Convention on Human Rights, Constitutional Reforms,
European legal standard.
160

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
Гуска Светлана, студентка, Национальный авиационный
університет, г. Киев, Украина;
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Роль выводов и рекомендаций Венецианской Комиссии
в решении проблем обеспечения защиты прав человека
в конституциях государств
В статье раскрывается роль деятельности Венецианской
Комиссии в сфере защиты прав человека путем просмотра
конституций государств-членов Европейской Конвенции по
правам человека, предоставление заключений о соответствии
положений конституции к Европейской Конвенции по правам
человека, а также предоставление рекомендаций относительно
конституционных реформ в сфере защиты прав человека.
Цель статьи заключается в предоставлении развернутого
анализа выводов Комиссии о достаточности закрепления на
законодательном уровне принципов защиты основных прав и
свобод человека, а также в объяснении значения Европейского
правового стандарта для защиты прав человека.
Методологической основой являются: фундаментальные
методы (в частности, диалектический метод при исследовании
закономерностей развития и становления международной
системы защиты прав человека, и метод детерминизма при
объяснении
объективно
причинной
обусловленности
конституционных реформ в сфере защиты прав человека);
общенаучные (логический, метод анализа при исследовании
отдельных критериев, которыми руководствуется Венецианская
комиссия, в процессе установления соответствия положений
о защите и обеспечению прав и свобод человека в конституциях
государств
минимальному
европейскому
стандарту,
закрепленному в ЕКПЧ, метод синтеза при рассмотрении
деятельности Комиссии в целом); конкретно-научный метод –
спеціально-юридический при анализе нормативно-правовых
документов, изложении фактов и исследовании решений
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Европейского суда по правам человека, рекомендаций и выводов
Венецианской
комиссии,
использовании
юридической
терминологии, и тому подобное.
Результаты
и
выводы
исследования:
доказано
фундаментальное значение деятельности Венецианской комиссии
в осуществлении конституционных реформ государств в сфере
защиты прав человека; определено место выводов в иерархии
нормативных
актов
государств;
предоставлено
и
проанализировано классификацию критериев оценки Комиссией
положений конституций государств, касающихся прав человека.
Ключевые слова: Венецианская Комиссия, защита прав
человека, Европейская конвенция по правам человека,
конституционные реформы, Европейский правовой стандарт.
Вступ. Питання про встановлення єдиних міжнародних
стандартів у сфері захисту і забезпечення основоположних прав і
свобод людини і громадянина виникло ще у др. пол. ХХ ст.
З цього часу завдяки спільним зусиллям і плідній праці
міжнародного співтовариства було прийнято ряд міжнародних і
регіональних документів, які на міжнародному рівні закріплюють
права і свободи людини. Одним із найважливіших документів є,
наприклад, Європейська конвенція з прав людини. ЄКПЛ
закріплює мінімальні європейські стандарти у сфері захисту та
дотримання прав і свобод людини і громадянина, які повинні бути
інкорпоровані у національне законодавство держав-учасниць
Конвенції. Контроль за відповідністю Конституцій держав цим
стандартам проводить Венеціанська комісія шляхом застосування
широкого спектру питань, які стосуються великої кількості
критеріїв.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що роль
Венеціанської комісії у здійсненні конституційних реформ була
досліджена у
роботах таких відомих фахівців у сфері
міжнародного
та
національного
права:
Т. Я. Хабрієва,
В. Г. Буткевич, Дж. Янг, О. В. Зайчук, М. Дженіс, А. Норгаарда,
В. А. Туманов, О. Ф. Скакун, І. І. Лукашук, Р. В. Войтович,
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В. А. Карташкін, О. Л. Копиленко, Д. М. Паттерсон, А. Касезе та
ін.
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної
проблеми полягає у конкретизації і систематизації діяльності
Венеціанської Комісії у сфері захисту прав людини; конкретизації
висновків Комісії стосовно конституцій конкретних держав;
уточненні причин актуальності захисту прав людини.
Формулювання цілей статті зводиться до наступного:
 визначити основні документи та інструменти, якими
керується Комісія під час аналізу конституцій держав;
 охарактеризувати критерії оцінювання законодавства та
основні нормативні акти Комісії;
 дослідити та охарактеризувати процедуру проведення
аналізу положень конституцій Комісією;
 на основі висновків і рекомендацій Віденської комісії
надати характеристику відповідності положень, які стосуються
забезпечення і охорони прав і свобод людини, конституцій держав
стандартам, які закріплені в ЄКПЛ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення
особливостей інтерпретації права Венеціанською комісією
неможливо без аналізу її правового статусу і основних напрямків
її діяльності. Специфіка тлумачення її методів, прийомів
і результатів нерозривно пов’язана із суб’єктами тлумачення.
Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська
комісія Ради Європи) була заснована у 1990 р. Вперше питання
щодо заснування Комісії було озвучено на VII Європейській
конференції конституційних судів (Лісабон, 1987 р.). Важливим
напрямком діяльності Комісії повинно було стати тлумачення і
прийняття рекомендації про політичний, конституційний розвиток
держав, які не є членами РЄ, а особливо – країн Центральної та
Східної Європи (Хабриева, 2018, с. 11–13).
Діяльність Венеціанської Комісії на практиці можна
відслідкувати шляхом дослідження та порівняння її висновків
стосовно дотримання європейських стандартів у сфері прав
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людини у конституціях різних держав і рекомендацій щодо
вилучення, додавання чи зміни окремих статей конституції певної
держави.
Європейський правовий стандарт у сфері захисту прав
людини можна визначити як модель, еталон правових норм
європейського континенту, що гарантують права людини та
основоположні свободи. Ці стандарти є відображенням
засадничих цінностей гуманізму та людяності, вони стали
основою для прийняття цілої низки міжнародних документів.
Стандарти у сфері захисту прав людини інакше можна назвати
основоположними правами людини (Зайчук, 2006, с. 101).
Ратифікувавши Європейську Конвенцію з прав людини
(далі – ЄКПЛ), держави взяли на себе міжнародні зобов’язання
гарантувати мінімальні стандарти прав людини, закріплені в
положеннях ЄКПЛ. Ефективність реалізації положень ЄКПЛ на
національному рівні передусім залежить від того, чи були вони
належним чином імплементовані у національне законодавство та
правозастосовну практику, та, чи вони визнаються національними
судами нормами прямої дії (Інститут законодавства Верховної
Ради України, 2016).
Наприклад, детально проаналізувавши та дослідивши всі
аспекти захисту прав людини у конституції Болгарії, Комісія
дійшла наступного висновку. Загалом положення Конституції
Республіки Болгарія, у тому числі недавні поправки, як правило,
відповідають
європейським
стандартам
та
відповідно
конституційній
практиці
в
інших
європейських
державах. Конституція забезпечила основи для розвитку
демократичної системи в Болгарії і це досягнення було визнане на
міжнародному рівні. Однак, це не означає, що немає місця для
подальшого вдосконалення тексту. Зокрема:
1. Положення, що стосуються можливості обмеження
дотримання певних фундаментальних прав не є достатньо
конкретними.
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2. Права людини, що належать до національних меншин,
повинні бути чіткіше визначені та закріплені у Конституції
(Opinion on the Constitution of Bulgaria, 2008).
Аналізуючи конституції Сербії, Комісія зазначила, що гл. 1
містить велику кількість позитивних положень, однак недоліком є
їх занадто складне формулювання, через що при тлумаченні може
виникнути багато питань, а це, у свою чергу може спричинити
надмірне обмеження основних прав (Конституция Сербии, 2006).
Комісія наголосила, що ст. 20 (обмеження прав людини та
прав меншин) вимагає більш детального аналізу. Необхідно чітко
пояснити, як це обмеження стосується надзвичайних ситуацій та
війни та зазначити що деякі права (такі як ті, що викладені у статті
26) ніколи не можуть бути предметом обмеження. Стаття 22, яка
включає право звернутися до міжнародних правозахисних
інституцій, на думку Комісії заслуговує на позитивну
оцінку. Проте зазначене право не повинно стосуватися не лише
громадян (Opinion on the constitution of Serbia, 2007).
Після дослідження проекту оновленої конституції Грузії,
Комісія у своєму звіті зазначила про те, що рекомендуються
наступні зміни:
 легітимні цілі обмежень свободи віри, релігії та совісті
слід переробити відповідно до другого абзацу статті 9 ЄКПЛ;
 заборону
«створення
політичних
партій
за
територіальними ознаками» (проект статті 23 (3)) слід as adopted
by the Parliament of Georgia, 2017).
Доцільним також буде розглянути думку Комісії стосовно
проекту конституційної реформи в Азербайджані, акцентуючи
увагу насамперед на висновках стосовно конституційних поправок
у сфері прав людини.
Загалом Комісія позитивно оцінила поправки до
конституційних положень про права людини, однак виявила також
ряд аспектів, котрі необхідно змінити. Зокрема, Комісія висловила
докір стосовно того, що вона не мала змоги коментувати
запропоновані модифікації раніше, до їх завершення, а також
отримати більше інформації про мотиви реформи. Венеціанська
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комісія також наголосила на тому, що введення положень про
громадянство (змінена стаття 53) зменшує обсяги існуючих прав і
однозначно є кроком назад (Конвенція про скорочення
безгромадянства, 1961). Комісія зазначила, що сама Конституція
повинна описати, принаймні загалом, обставини, за яких особа
може бути позбавлена громадянства, і містити посилання на
міжнародні зобов'язання Азербайджану в цій сфері, зокрема
Конвенції ООН 1961 року про осіб без громадянства (Opinion on
the draft modification of the Constitution of Azerbaijan, 2016).
Щодо проекту конституційної реформи та зміни положень у
сфері прав людини у Боснії та Герцеговині (Конституция Боснии
и Герцеговины, 1995), Комісія дійшла висновку, що немає
необхідності у терміновій переробці ст. II Конституції про права
людини. Однак, Венеціанська комісія також наголосила, що
бажаним є обґрунтування прав людини в рамках національного
законодавства, а не на основі міжнародних текстів. З цією метою
слід провести референдум в країні за участю громадянського
суспільства. Процедура, яка була обрана для підготовки нинішніх
поправок, що вимагалися внаслідок нагальної необхідності
перегляду Конституції перед виборами не є належною стосовно
аспекту захисту прав людини. Зважаючи на те, що повне
перероблення тексту за участі громадянського суспільства є
досить тривалим і складним за своєю природою процесом, Комісія
рекомендує відкласти ревізію статті II Конституції на другий етап
конституційної реформи, що відбувається після виборів (Opinion
on the draft amendements of the Constitution of Bosnia and
Herzegovina, 2006).
Аналіз діяльності Венеціанської Комісії буде без наведення
прикладів діяльності зазначеної інституції в рамках ЄС.
У короткому підсумку та висновках щодо системи захисту
прав людини в рамках ЄС Комісія акцентує увагу на тому, що
фундаментальні права все більшою мірою стають одним із
предметів діяльності та проблемних питань усіх інституцій ЄС.
Через прогалини в механізмі захисту прав людини в ЄС,
збільшується кількість звернень з боку громадян Співтовариства
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до ЄСПЛ. Якщо така тенденція продовжуватиметься, і якщо до
юрисдикції Страсбурзького суду увійде імплементація первинного
та вторинного законодавства ЄС, наслідком може бути те, що дефакто відбудеться приєднання ЄС до ЄКПЛ. Приєднання
Європейського Співтовариства до ЄКПЛ стане ключем до
забезпечення більш ефективного правового захисту прав людини.
Приєднання не поставить під загрозу ні принципу автономії
законодавства ЄС, ні суть монополії на її тлумачення
Європейським Союзом. На думку Венеціанської комісії,
законодавчі та матеріальні підготовчі заходи для приєднання ЄС
до ЄКПЛ мають продовжуватися (Хабриева, 2018).
Ще однією державою, де мала місце оцінка конституційних
реформ Комісією, стала Вірменія. Так, аналізуючи запропоновані
поправки до розділу, який закріплює основні права і свободи
людини і громадянина, Комісія дійшла наступних висновків.
Було схвалено видалення колишнього п. 2 ст. 23
(яка закріплює право на життя і заборону смертної кари)
(Конституция Республики Армения, 1995). За змістом статей 78
і 81 стає зрозумілим, що втручання в право на життя допустимо за
наявності обставин, зазначених у статті 2 ЄКПЛ.
Комісія наголосила, що до п. 3 ст. 53, яка гарантує право на
політичний притулок, заборону депортації або екстрадиції
необхідно внести зміни, для того, щоб Вірменія могла
ратифікувати Римський статут (Второе предварительное
заключение по проекту поправок, 2015).
Одним із найновіших документів Комісії є висновок про
поправки, внесені до конституції Мальти (Конституция Мальты,
1964). Венеціанська комісія, зокрема, схвалила три законопроекти,
метою яких стало включення у національне законодавство
міжнародних та європейських стандартів у галузі не дискримінації
та рівності.
Комісія зауважила, однак, що у певних галузях проекти
законів виходять далі, ніж це суворо вимагається законодавством
ЄС та міжнародними стандартами. Зокрема, деякі елементи
запропонованої реформи потребують перегляду, щоб уникнути
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можливих конфліктів з Конституцією Мальти, Європейською
конвенцією з прав людини (ЄКПЛ) чи директивами ЄС.
Наприклад, Проект Закону про рівність повинен більш точно
визначати
конкретні
позитивні
обов'язки
роботодавців,
навчальних закладів, постачальників товарів і послуг тощо, а
також державне управління, спрямоване на сприяння рівності та
зміцнення різноманітності відповідно до цих рівноправних
обов'язків. У проекті Закону про рівність слід чітко вказати
обов'язок роботодавців та постачальників товарів та послуг
прийняти «розумні умови» для людей з обмеженими
можливостями.
Наостанок Венеціанська комісія зазначила, що вона і надалі
залишатиметься в розпорядженні влади Мальти для подальшої
допомоги у проведенні конституційних реформ (Opinion on the
draft amending the Constitution of Malta, 2018).
Висновки з дослідження і перспективи подальшого
розвитку. В процесі своєї діяльності Комісія керується в першу
чергу конституційними, законодавчими й адміністративними
принципами та інструментами, які забезпечують ефективне
функціонування та зміцнення, демократичних інститутів.
Діяльність Комісії також спрямована на реалізацію принципу
верховенства права та забезпечення основних прав і свобод
людини і громадянина. Основна мета Комісії полягає у просуванні
та розвитку демократичних цінностей шляхом використання
правових інструментів. Контроль за дотриманням верховенства
права у конституціях держав Комісія проводить через призму
детального аналізу, під час якого досліджує конституційні
приписи держав у різних сферах, яких стосуються нормативноправові положення,
за наступними критеріями: законність,
справедливість, рівність перед законом і судом, дотримання
основних прав і свобод людини тощо. Аналізуючи проекти
конституційних реформ, Комісія керується не лише загальними
принципами права, а й такими вагомими джерелами як
європейські стандарти прав людини, ЄКПЛ, практика
Європейського Суду з прав людини (Страсбурзького Суду) тощо.
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Під час аналізу конституційних положень Комісія у першу чергу
звертає увагу на чіткість формулювання, відповідність об’єму
прав ЄКПЛ та європейським стандартам; наголошує на
неприпустимості надмірного обмеження фундаментальних прав
людини (наприклад, право на життя) та контролює, аби будь-яке
подібне обмеження було максимально чітко сформульовано та
обґрунтовано посиланням на відповідні положення ЄКПЛ чи акти
національного законодавства.
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ЗАХИСТ ПРАВ ПСИХІЧНОХВОРИХ ЛЮДЕЙ
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Стаття присвячена міжнародно-правовому захисту осіб,
що страждають психічними розладами. У роботі проводиться
порівняння стандартів міжнародного рівня зі стандартами, що
закріплені
в
національному
законодавстві.
Подано
характеристику та проведено аналіз стану гарантування й
захисту прав психічно хворих людей у міжнародних нормативноправових актах ООН. Визначено, що міжнародні та національні
документи не тільки мають важливе значення в створенні
міжнародно-правових структур, а й спонукають держави
роз'яснювати
населенню
актуальність
забезпечення
рівноправності для осіб з ментальною інвалідністю.
Розглянуто міжнародно-правові стандарти захисту прав
осіб із психічними розладами: право на фізичне і психічне здоров'я,
вимоги до встановлення діагнозу психічного розладу, законність
затримання психічно хворого, відповідно до процедури,
встановленої законом, право на звернення до суду. Звернуто увагу
на те, що проблемам охорони прав психічнохворих осіб
приділяється недостатня увага з боку представників юридичної
спільноти, тоді як саме у цій сфері спостерігаються прогалини
та
порушення
правового
регулювання,
недостатність
ефективності державного контролю.
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Protection of the rights of persons suffering from mental
disorders in international law
The article is devoted to the international legal protection of
persons suffering from mental disorders. Posted characterization and
the analysis of the guarantee and protect the rights of mentally ill
people in international regulations UN. It is determined that
international and national documents not only play an important role
in the creation of international legal structures, but also urge states to
explain to the population the relevance of ensuring equality for persons
with mental disabilities.
The international legal standards for the protection of the person
rights with mental disorders are considered: the right to physical and
mental health, the requirements for the diagnosis of mental illness, the
legality of the mentally ill detention, in accordance with the procedure
established by law, the right to apply to the court. Attention is drawn to
the fact that the problems of the protection of the rights of mentally ill
persons are paid insufficient attention from the representatives of the
legal community, while in this area there are gaps and violations of
legal regulation, lack of effectiveness of state control.
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Защита
прав
психически
больных
людей
в
международном праве
Статья посвящена международно-правовой защите лиц,
страдающих
психическими
расстройствами.
Дана
характеристика и проведен анализ состояния обеспечения и
защиты прав психически больных людей в международных
нормативно-правовых
актах
ООН.
Определено,
что
международные и национальные документы не только играют
важную роль в создании международно-правовых структур, но и
побуждают государства разъяснять населению актуальность
обеспечения равноправия для лиц с ментальной инвалидностью.
Рассмотрены международно-правовые стандарты защиты
прав лиц с психическими расстройствами: право на физическое и
психическое здоровье, требования к установлению диагноза
психического расстройства, законность задержания психически
больного в соответствии с процедурой, установленной законом,
право на обращение в суд. Обращено внимание на то, что
проблемам охраны прав психически больных лиц уделяется
недостаточное
внимание
со
стороны
представителей
юридического сообщества, тогда как в этой сфере наблюдаются
пробелы и нарушения правового регулирования, недостаточность
эффективности государственного контроля.
Ключевые слова: права человека; права психически больных;
нормативно-правовые акты; международно-правовая защита;
лица, страдающие психическими расстройствами.
Вступ. Психічне здоров’я є однією з найважливіших
цінностей у людському житті, у сучасному світі через невпинне
прискорення темпу життя й частоти стресових ситуацій жодна
країна не захищена від проблем, пов’язаних із психічними
хворобами населення. За даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я (далі – ВООЗ), психічні та поведінкові розлади є надзвичайно поширеними і вражають до 25 % усіх людей у певні періоди
їхнього життя. У країнах Європи до 30 % усіх звернень громадян
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до лікарів загальної практики пов’язані із психічним
неблагополуччям.
Системою психічного здоров’я охоплено значну частку
населення. Станом на 1 січня 2017 р. 1 673328 жителів України
перебували на обліку у зв’язку із розладами психіки та поведінки,
в тому числі 694 928 – внаслідок розладів, пов’язаних зі
вживанням алкоголю та наркотиків (3,9 % населення). За 2016 р.
до закладів з надання психіатричної допомоги було
госпіталізовано 182 415 хворих, які в середньому 53,4 дні
перебували у стаціонарі. На кінець 2016 р. в Україні 261 240
хворих на психічні розлади мали групу інвалідності, з них 8,5 % –
діти у віці до 17 років. 9 893 хворих у 2016 р. первинно були
визнані особами з інвалідністю у зв’язку з психічними розладами.
Смертність населення України від навмисного самоушкодження у
2015 р. становила 17,7 на 100 тис. населення. Шкода, але послуги
психіатричної
допомоги
продовжують
асоціюватись
із
обмеженням прав людини, дискримінацією, в тому числі
сеґрегацією користувачів цих послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
міжнародно-правового захисту осіб, що страждають психічними
розладами, не є новою темою для дослідження. Варто згадати
таких іноземних науковців, як: С. Вайлдмен, Б. Келлі, Л. Срізеран,
Д. Суоззі, А. Тейлор, А. Тейпар, С. Хоффман, та ін. Серед
українських вчених, які досліджували проблеми захисту прав осіб
із психічними розладами, варто відзначити таких: М. Кравчук,
А. Мезенцев, О. Скакун, Н. Шахман, О. Шершель, М. Ясинок.
Дослідження цієї сфери є актуальним, оскільки захист прав
найбільш вразливих верств населення відображає не тільки
юридичний, правовий простір існування людини в сучасному
суспільстві, але й висвітлює інші проблеми – ефективності
державного управління, рівня надання медичних послуг,
ефективності системи соціального захисту, стану моральної
свідомості та людяності.
Видiлeння нe вирiшeних рaнiшe чaстин зaгaльнoї
прoблeми. Питання правового забезпечення та охорони
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психічнохворих людей відповідно до Міжнародного білля про
права людини (ООН) та міжнародного права в цілому.
Пoстaнoвкa зaвдaння дoслiджeння. Дослідження питання
правового забезпечення та охорони психічного здоров’я людини в
контексті Міжнародного білля про права людини (ООН).
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід
говорить нам про те, що порушення прав людини приймають різні
форми. При цьому найбільш відомі нам випадки порушень
зачіпають найбільш уразливих в суспільстві людей – тих, хто не
має можливості самостійно захистити себе або реалізувати свої
основні права. До цієї категорії належать і люди з проблемами
психічного здоров'я та ментальною інвалідністю. Особливо
обурливо те, що в багатьох відомих нам випадках держава
використовує механізми, призначені для захисту людей з
психічними захворюваннями, як інструмент жорстокого
поводження з цими людьми і відмови їм у правах або як спосіб
змусити замовкнути неугодних державі громадян.
Обурення і розпач – наша природна реакція на чергову
звістку про те, що ще одного правозахисника, журналіста,
активіста або представника опозиції помістили в психіатричну
лікарню за його професійну діяльність. Зазвичай, така практика
продовжується тому, що дозволяє в обхід встановлених цивільним
і кримінальним законодавством процесуальних норм насильно
поміщати людей в закриті установи. І дозволяє піддавати людей
тому, що принижує гідність, поводженню під час відсутності
зовнішнього контролю і контактів з родичами або адвокатами.
Ще одна причина живучості такої практики в тому, що,
використовуючи стигму, пов'язану з психічними захворюваннями,
вона впливає на сприйняття суспільством діяльності цих людей.
Існує три рівні міжнародно-правового регулювання
загальновизнаних прав і свобод, в тому числі права на
психіатричну
допомогу:
універсальний,
регіональний,
спеціалізований. Універсальний – це так звані рекомендації
світової спільноти, що має декларативну форму. Регіональний,
обов'язковий для держав-учасниць даної організації. Як правило,
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регіональний рівень закріплення правового регулювання
характеризується своїми особливостями, а саме рівнем розвитку
певної групи країн і наявністю свого правового механізму
реалізації. Спеціалізований – прийнятий спеціально створеною
організацією для вироблення стандартів якості щодо захисту прав
психічнохворих людей та моніторингу правового регулювання у
даній сфері дій країн-учасниць.
Важливу роль на міжнародному рівні відіграє спеціалізована
міжнародна організація – Всесвітня організація охорони здоров'я
(ВООЗ), яка виробляє міжнародні стандарти в галузі охорони
здоров'я, регламентує соціальні і правові відносини, пов'язані із
забезпеченням права на охорону здоров'я і медичну допомогу,
надає інформаційну, правову, професійну і матеріальну допомогу.
Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я від 22 липня
1946 р. проголошує, що мати найвищий досяжний рівень здоров'я
є одним із основних прав кожної людини, а досягнення кожної
держави в поліпшенні і охорони здоров'я населення
представляють цінність для всіх. Визначення права на здоров'я,
дане в статуті ВООЗ, допомогло праву на здоров'я вийти на
міжнародну арену. Воно стало відправною точкою для розробки,
становлення та подальшого вдосконалення цього права в різних
правозахисних документах (Загальна декларація прав людини,
ст. 25).
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права від 16 грудня 1966 р. визнає право кожної людини на
найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я
(ст. 12). Європейська конвенція про захист прав людини і
основних свобод від 4 листопада 1950 р. забороняє жорстоке і
нелюдське поводження (ст. 3), забороняє довільно позбавляти
людину життя (ст. 2), гарантує судовий захист прав пацієнтів (ст.
5), гарантує захист лікарської таємниці (ст. 8) (Міжнародний пакт
про економічні, соціальні, культурні права, ст. 12).
Розглядаючи
питання
співвідношення
і
взаємодії
міжнародного і внутрішньо-національного права, слід зазначити,
що «норми міжнародного права зобов'язують державу в цілому, а
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не окремі його органи або посадових осіб». Однак держава несе
відповідальність за їх дії з реалізації норм міжнародного права і
«не може посилатися на положення свого власного права або
прогалини в своєму праві у відповідь на звинувачення
в порушенні ним своїх зобов'язань за міжнародним правом».
Крім того, в зв'язку з міжнародними зобов'язаннями існує
спільний обов'язок держави привести своє національне право
відповідно до них.
Міжнародні засоби захисту прав людини посідають
особливе місце в міжнародному публічному праві. Рішення
міжнародних судових органів обов'язкові для держав,
які визнають їх юрисдикцію і є сторонами в суперечці.
Обов'язковість судового рішення обмежена конкретною справою
(Статуту Міжнародного суду, ст. 59).
Більш того, приймаючи рішення з конкретної справи, будьякий міжнародний судовий орган дає тлумачення чинного
міжнародного права, і в цьому сенсі його рішення виступають
актом судового тлумачення. Міжнародний білль про права
людини, що включає в себе: Загальну декларацію прав людини
1948 року (Загальна декларація прав людини, ст. 1), Міжнародний
пакт про громадянські і політичні права 1966 р. і Міжнародний
пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.
встановлює, що всі люди народжуються вільними і рівними в
своїй гідності і правах, держави визнають право кожної людини на
найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я. Дана
обставина дозволяє констатувати, що особи з психічними
розладами мають право на забезпечення і захист своїх
фундаментальних прав і свобод.
Вищеназвані міжнародні договори містять загальні
фундаментальні права, що поширюються на всіх без винятку
громадян. У той же час існує декілька міжнародних договорів, що
регулюють питання забезпечення прав громадян на психіатричну
допомогу (наприклад, Конвенція проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження і покарання від 10 грудня 1984 р.; Конвенція про
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права дитини від 20 листопада 1989 р.; Декларація про права
розумово відсталих осіб від 20 грудня 1971 р. (вступ); Декларація
про права інвалідів від 9 грудня 1975 р.; Принципи захисту
психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги,
прийняті 17 грудня 1991 р. Резолюцією 46/119 на 75-му
пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН. У них
викладені Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення
психіатричної допомоги. Проголошені на сесії принципи захисту
інтересів психічно хворих і вдосконалення систем надання
допомоги та надання послуг в галузіпсихічного здоров'я є
втіленням основних прав, що розцінюються міжнародним
співтовариством як непорушні при знаходженні людини за місцем
проживання та в лікувальних установах.
Європейська соціальна хартія теж встановлює обов'язкові
норми і містить конкретні положення про права людей з
інвалідністю. Згідно зі ст. 15 Хартії, люди з інвалідністю мають
право на незалежність, соціальну інтеграцію та участь у житті
суспільства. Крім того, відповідно до статті E, здійснення
викладених у Хартії прав повинно бути забезпечене без
дискримінації за будь-якою ознакою. До інших зобов'язуючих
європейських стандартів, особливо актуальних для людей з
інвалідністю, належать Конвенції Ради Європи про запобігання та
боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством
(Стамбульська конвенція), про захист дітей від сексуальної
експлуатації та сексуальних зловживань (Лансаротська конвенція),
і про заходи щодо протидії торгівлі людьми (Європейська
соціальна хартія).
Існує також декілька спеціальних документів про захист
прав осіб з ментальною інвалідністю, які не мають обов'язкової
сили. Один з них – так звана Гельсінська декларація, підписана
17 січня 2005 року. На Гельсінській конференції міністри охорони
здоров'я держав-членів Європейського регіону ВООЗ схвалили
європейську декларацію «Охорона психічного здоров'я: проблеми
та шляхи їх вирішення». У цій декларації міністри, відповідальні
за питання охорони здоров'я, взяли на себе зобов'язання «визнати
178

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
необхідність прийняття науково обґрунтованих комплексних
стратегій охорони психічного здоров'я і розглянути шляхи і
способи розробки, здійснення і подальшого розвитку таких
стратегій в наших країнах з урахуванням існуючих в них
конституційних структур і обов'язків». У 2006 році Європейський
Союз опублікував «Зелену книгу» і ініціював публічне
обговорення своєї майбутньої стратегії охорони психічного
здоров'я.
Згідно з другою Гавайською декларацією 1983 р., метою
психіатрії є лікування психічних захворювань та покращення
психічного здоров’я. У положеннях Декларації засуджено
зловживання психіатрією в усіх проявах і підкреслено, що
психіатри повинні служити інтересам пацієнта, згідно з
отриманими науковими знаннями і прийнятими етичними
принципами. Друга Гавайська декларація затверджує права людей,
що страждають на психічні захворювання. Вони мають право
користуватися тими ж правами і свободами людини, що й інші
громадяни. Вони не повинні бути об’єктом дискримінації на
ґрунті психічного захворювання (Гавайська декларація, ст. 2–9).
Психічно хворі люди мають право на професійну, гуманну
та гідну допомогу. Вони повинні бути захищеними від
експлуатації, поганого поводження та приниження, відповідно до
етичних стандартів Декларації (995–872), що була переглянута й
ухвалена Генеральною асамблеєю ВМА (Відень, Австрія, 1983 р.).
Положення про погляди Всесвітньої психіатричної асоціації про
права та юридичний захист психічно хворих, «Хартія прав
психічно хворих пацієнтів», прийнята Генеральною асамблеєю
ВПА VIII Всесвітнім конгресом із психіатрії (Афіни, Греція,
1989 р.), є основою Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 46/119
від лютого 1992 року: «Захист осіб з психічними захворюваннями
та покращення психіатричної допомоги»; а також Резолюції
А/46Є721. У цій резолюції зазначено, що Генеральна Асамблея
приймає Принципи захисту осіб із психічними захворюваннями і
покращення психіатричної допомоги, що повинні прийматися без
будь-якої дискримінації на ґрунті інвалідності, раси, кольору
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шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань,
національного,
етнічного
або
соціального
походження,
юридичного або соціального статусу, віку, прав особистості і
народження.
У додатках до цих Принципів пояснено: основні свободи і
права; захист неповнолітніх; життя в суспільстві; визначення
психічного захворювання; медичне обстеження; конфіденційність;
роль суспільства та культури; стандарти допомоги; лікування;
медикаментозне лікування; згода на лікування; повідомлення про
права; права пацієнта й умови в психіатричних установах; ресурси
психіатричних установ; принципи госпіталізації; примусове
лікування; процедурні гарантії; доступ до інформації; скарги;
контроль і заходи; сфера діяльності Принципів, що стосуються
психіатричних установ. Слід також згадати Рекомендацію 1 235 із
психіатрії та прав людини.
Ще одним рекомендаційним документом став «План дій
щодо заохочення прав і всебічній участі людей з інвалідністю в
житті суспільства: покращення якості життя людей з інвалідністю
в Європі в 2006–2015 рр.». Рада Європи прийняла «План дій» у
квітні 2006 року, щоб сприяти зміні ставлення суспільства до
проблеми і, щоб на місце застарілого вузько медичного підходу до
інвалідності прийшов підхід, заснований на цінностях прав
людини і принципах рівності, соціальної інтеграції, людської
гідності, незалежності і недискримінації (Абрамян, 2014, с. 41).
При цьому в результаті оцінки були виявлені і проблеми, в
тому числі необхідність більш повного дотримання на
національному рівні міжнародних стандартів для викорінення
дискримінації і забезпечення поваги всіх прав людини стосовно
людей з інвалідністю. Нова Стратегія Ради Європи з проблем
інвалідності 2017–2023 рр. ставить за мету забезпечення рівності,
людської гідності і рівних можливостей для людей з інвалідністю,
досягаючи цього шляхом підтримки їх самостійності, свободи
вибору, а також повної і ефективної участі в усіх сферах життя,
включаючи можливість життя в суспільстві поза медичними
закладами.
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І нарешті, Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ)
відіграє важливу роль, спонукаючи держави вносити зміни в своє
законодавство для захисту прав людини стосовно людей з
інвалідністю. Суд розглядає скарги громадян і міжнародних
організацій на порушення прав з боку держави – члена Ради
Європи, коли внутрішньодержавні засоби правового захисту
виявляються неефективними.
Одними з перших розглянутих ЄСПЛ і стали відомі справи,
що стосуються ментальної інвалідності, була справа Winterwerp v.
Netherlands, в якій ішлося про порушення Статей 5 і 6
Європейської конвенції про права людини. Суд постановив, що
Нідерланди порушили Статті 5 (4) і 6 (1) ЄКПЛ, не давши
можливість пацієнту з психічним захворюванням оскаржити
примусове утримання в психіатричній лікарні, проте відмовився
визнати порушення статті 5 (1) в частині незаконності самого
приміщення в психіатричну лікарню. Згодом Суд розглядав і
багато інших справ про порушення різних статей Конвенції
стосовно людей з ментальною інвалідністю (Справа Вінтерверп
проти Нідерландів).
У ще одній справі Shtukaturov v. Russia Суд встановив,
що Росія порушила кілька прав, які захищаються Конвенцією.
В результаті цього рішення ЄКПЛ Конституційний суд РФ визнав
невідповідними Конституції РФ три законодавчих положення,
що регулювали питання дієздатності та згоди стосовно осіб із
проблемами психічного здоров'я, що призвело до скасування цих
законодавчих положень.
Висновки. Міжнародна система боротьби з порушеннями
прав людини стосовно людей з ментальною інвалідністю
заснована на низці міжнародних та регіональних правових
інструментів, покликаних захищати права людей з проблемами
психічного здоров'я. Незважаючи на те, що останнім часом
спостерігається підвищення рівня загальної обізнаності про
проблему, суспільство в цілому недостатньо інформоване про
порушення прав людини в галузі психічного здоров'я.
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Увага суспільства до цієї галузі здебільшого зростає тільки в
разі серії подібних інцидентів і їх активного висвітлення в ЗМІ.
Аналізуючи історію описаних вище міжнародних і регіональних
документів, можна зробити висновок, що вони не тільки
відіграють важливу роль у створенні міжнародно-правових
структур, а й спонукають держави вдосконалювати контроль за
захистом психічнохворих, забезпечення рівноправності для осіб із
психічними розладами. На прикладі України можна спостерігати
низький рівень професіональної обізнаності лікарів, який бере свій
початок з того, що держава недостатньо фінансує дану сферу.
Лікарі отримують мізерну заробітну плату, а державні лікарні або
психологічні центри не відповідають стандартам утримання
хворих. Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що
важливим завданням для науковців, правозахисних організацій та
громадськості є привернення уваги суспільства та державних
інституцій до проблеми захисту прав психічнохворих людей на
основі міжнародно-правових стандартів.
Дана проблема, яка набуває розголосу в суспільстві, сприяє
реформуванню такої важливої сфери як надання психіатричної
допомоги в аспекті медичного лікування, соціального захисту,
правового супроводу та гарантій дотримання прав людини. Таким
чином, міжнародне право направлене на те, щоб і на
регіональному, і на національному рівні, психічнохворі люди
могли користуватися тими ж правами та свободами людини, що й
усі інші громадяни.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОКУРАТУРА: РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КРОК
У БОРОТЬБІ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ ЗЛОЧИНАМИ
У
статті
проаналізовано
міжнародно-правову
регламентацію Європейської прокуратури, її організаційну
структуру та повноваження. Розкрито головну мету
функціонування Європейської прокуратури та її роль в загальній
системі інституцій Європейського Союзу. Розглянуто проблемні
аспекти, які можуть виникнути під час здійснення повноважень
Європейської прокуратури. З огляду на неповноту наукового
аналізу створення Європейської прокуратури, міжнародноправового статусу даного органу та впливу на правоохоронну
систему Європейського Союзу, а також відсутність українських
наукових досліджень з цього питання, постала необхідність
проведення наукового дослідження в цій галузі, осягнення його
теоретичної та практичної значущості, а також перспектив
розвитку.
У процесі дослідження використано класичні та сучасні
методи наукових досліджень, зокрема, методи теоретичного
узагальнення, історико-логічної аргументації, порівняльного
аналізу, методів статистичних вибірок, аналогії та правового
прогнозування. Наукове та практичне значення статті
визначається
новизною
дослідження
та
можливістю
використання результатів для подальшого вивчення питання
функціонування Європейської прокуратури.
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European prosecutor: a revolutionary step to fight
transnational crimes
The article analyzes the international legal regulation of the
European Prosecutor's Office, its organizational structure and powers.
The main purpose of the functioning of the European Public
Prosecutor's office and its role in the general system of institutions of
the European Union is disclosed. The problematic aspects which may
arise during the exercise of the powers of the European Public
Prosecutor's Office are considered. In view of the incompleteness of the
scientific analysis of the creation of the European Public Prosecutor's
Office, the international legal status of this body and the impact on the
law-enforcement system of the European Union, as well as the lack of
Ukrainian scientific research on this issue, there was a need for
scientific research in this area, its theoretical and practical
significance, as well development prospects. In the course of the
research, the classical and modern methods of scientific research, in
particular, theoretical generalization, historical-logical argumentation,
comparative analysis, methods of statistical samples, analogy and legal
forecasting are used. The scientific and practical importance of the
article is determined by the novelty of the research and the possibility
of using the results for further study of the functioning of the European
Public Prosecutor's Office.
Key words: European prosecutor's office; European Union;
transnational crimes; responsibility.
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Европейская прокуратура: революционный шаг в борьбе
с транснациональными преступлениями
В статье проанализировано международно-правовую
регламентацию Европейской прокуратуры, ее организационную
структуру
и
полномочия.
Раскрыто
главную
цель
функционирования Европейской прокуратуры и ее роль в общей
системе институтов Европейского Союза.
Рассмотрены
проблемные аспекты, которые могут возникнуть при
осуществлении полномочий Европейской прокуратуры. Учитывая
неполноту научного анализа создания Европейской прокуратуры,
международно-правового статуса данного органа и влияния на
правоохранительную систему Европейского Союза, а также
отсутствием украинских научных исследований по этому
вопросу,
возникла
необходимость
проведения
научного
исследования в этой сфере, его теоретической и практической
значимости, а
также перспектив развития. В процессе
исследования использованы классические и современные методы
научных исследований, в частности, теоретического обобщения,
историко-логической аргументации, сравнительного анализа,
методов статистических выборок, аналогии и правового
прогнозирования. Научное и практическое значение статьи
определяется
новизной
исследования
и
возможностью
использования результатов для дальнейшего изучения вопроса
функционирования Европейской прокуратуры.
Ключевые слова: Европейская прокуратура; Европейский
Союз; транснациональные преступления; международная
ответственность.
Вступ. Країни-члени Європейського Союзу щороку
виявляють і повідомляють про транскордонні шахрайства
вартістю в тисячі мільйонів євро, включаючи втрату щонайменше
50 мільярдів у вигляді податку на додану вартість. Однак
національні
заходи
щодо
боротьби
з
масштабними
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транснаціональними фінансовими злочинами залишаються
обмеженими та не здатними ефективно захищати бюджет
Європейського Союзу. Аналогічним чином, ні Європейське
відомство з питань боротьби з шахрайством (OLAF), ні відділ
судової співпраці Європейського Союзу (Євроюст), ні Агентство
Європейського Союзу з питань правоохоронної діяльності
(Європол) не можуть розпочати кримінальні розслідування або
переслідування в державах-членах.
У відповідь на це, Рада Європейського Союзу створила
Європейську прокуратуру для розслідування та переслідування
осіб, які вчинили шахрайство, що впливає на доходи та видатки
Європейського Союзу, у багатьох випадках за участю декількох
країн Європейського Союзу і часто вчинені організованими
злочинними мережами. Ця інформація відображає важливий крок,
який Європейська прокуратура створює в еволюції міжнародного
та європейського кримінального права шляхом аналізу його ролі,
компетенції, структури та функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Окремі аспекти
функціонування Європейської прокуратури були освітлені
в дослідженнях
Ю. Беляєви,
В. Войникова,
Е. Сорокіни,
А. Диденко, К. Лігеті, А. Марлета, А. Мосна, С. Аллегреза,
Ж. Капалдо, В. Міцілегас, Ф. Жуфрідата ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми.З огляду на неповноту наукового аналізу створення
Європейської прокуратури, міжнародно-правового статусу даного
органу та впливу на правоохоронну систему Європейського Союзу
постала необхідність проведення наукового дослідження в цій
сфері, його теоретичну та практичну значимість, а також
перспективи розвитку.
Формулювання цілей статті. Цілями статті є аналіз
міжнародно-правової регламентації, організаційної структури та
повноважень Європейської прокуратури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Створення
Європейської прокуратури тривало майже двадцять років.
Дискусія розпочалася в 1997 р. з проекту CorpusJuris,
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представленого групою експертів, яку очолював професор
Дельмас-Марті, і було відновлено у 2009 році після того, як
Лісабонський договір став правовою основою для такої системи
прокуратури на рівні Союзу (Council Regulation 2017/1939 ,2017).
У 2013 р. Європейська Комісія розпочала свою пропозицію
щодо створення Європейської прокуратури відповідно до статті 86
Договору про функціонування Європейського Союзу, а у 2017 р.
Рада Європейського Союзу створила Європейського прокурора
відповідно до розділу «посиленої співпраці» – механізму між
сімнадцятьма
країнами-членами
Європейського
Союзу.
Європейська прокуратура буде розташована у Люксембурзі та, як
очікується, почне діяти в 2020–2021 рр.
Роль.
Європейська
прокуратура
буде
органом
Європейського Союзу з окремою юридичною особою. Вона
здійснюватиме свою діяльність неупереджено та з дотриманням
прав, закріплених у Хартії основних прав Європейського Союзу, а
також принципах верховенства права та пропорційності.
Європейська прокуратура покликана діяти в інтересах
Європейського Союзу в цілому, та не може вимагати або
приймати вказівки від будь-якої особи, яка знаходиться поза
межами відомства, держави-члена,установи або агентства
Європейського Союзу. Постанова також підкреслює незалежність
поза сумнівом кандидатів в процедурі призначення.
Європейській прокуратурі надана надзвичайна автономія у
виконанні своїх повноважень щодо розслідування та судового
переслідування,
включаючи
повноваження
ініціювати
розслідування та розпочати справу від національних органів
влади. Органи виконавчої влади держав-членів Європейського
Союзу зобов'язані інформувати Європейську прокуратуру про
будь-яке розслідування, яке вони здійснюють стосовно
кримінального злочину, яке може входити до компетенції
Європейської прокуратури.
Компетенція. Європейська прокуратура розслідує та
переслідує шахрайство та інші правопорушення, що впливають на
фінансові інтереси Європейського Союзу. До таких інтересів
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належать управління бюджетними асигнуваннями, а також усі
справи, що стосуються його активів та коштів держав-членів,
таких як шахрайська діяльність стосовно фондів Європейського
Союзу. Це включає в себе використання чи подання неправдивих,
неправильних або неповних заяв або документів, наслідком чого є
незаконне
привласнення,
неправильне
використання
чи
неправомірне утримання коштів або активів з бюджету Союзу або
бюджетів, керованих Союзом (Directive (EU) 2017/1731,2017).
Шахрайство, що впливає на фінансові інтереси
Європейського Союзу, охоплює серйозні злочини проти загальної
системи ПДВ Європейського Союзу, наприклад, ті, що пов'язані з
територією двох або більше держав-членів і включають загальний
збиток, що становить принаймні десять мільйонів євро. Фінансові
інтереси Європейського Союзу також можуть бути порушені або
бути під загрозою відмивання коштів, корупції та незаконного
привласнення.
Компетенція Європейської прокуратури «rationemateriae»
охоплює інші правопорушення, які вважаються нерозривно
пов'язаними із захистом фінансових інтересів такі як дії, які
суворо спрямовані на забезпечення матеріальних або правових
засобів для вчинення злочинів, що впливають на фінансові
інтереси Європейського Союзу або для забезпечення прибутку.
Крім того, Європейський прокурор може розслідувати та
переслідувати злочини, пов'язані з організованою злочинністю
(включаючи участь в злочинній організації чи її керівництво),
якщо в центрі уваги такої незаконної організації є вчинення будьяких
порушень
фінансових
інтересів.
Компетентність
Європейської прокуратури також охоплює інші тяжкі злочини, які
мають транскордонний характер і зачіпають більше ніж одну
країну-член (тероризм, підробку платіжних засобів, корупція,
відмивання грошей, організовані злочини, незаконний обіг зброї,
наркотиків
і
людей(Council
Framework
Decision
2008/841/JHA,2008).
Що
стосується
компетенції
«rationeloci»
та
«rationepersonarum»,
Європейська
прокуратура
наділена
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повноваженнями проводити розслідування та переслідувати
вищезгадані фінансові злочини, якщо вони:
– вчинені повністю або частково на території однієї або
декількох держав-членів Європейського Союзу;
– вчинені громадянином держави-члена Європейського
Союзу, якщо вона має юрисдикцію щодо таких злочинів,
які вчинені за її межами;
–
вчинені
за
межами
територій
держав-членів
Європейського Союзу особою, яка підпадає під дію Правил
персоналу Організації з прав людини на момент вчинення злочину
за умови, що країна-член Європейського Союзу має юрисдикцію
щодо таких злочинів.
Організаційна структура. Європейська прокуратура буде
організована як єдиний орган із дворівневою структурою:
центральний офіс і децентралізований рівень. Центральний офіс
складається з колегії, постійних палат, головного прокурора
Європи, заступників головного прокурора Європи, європейських
прокурорів та адміністративного директора. Децентралізований
рівень
включає
європейських
делегованих
прокурорів,
розташованих у державах-членах, які виконують обов'язки як
національних прокурорів, так і прокурорів Європейської
прокуратури.
Колегія Європейської прокуратури, що складається з
головного прокурора Європи та одного європейського прокурора
від кожної держави-члена, уповноважена здійснювати моніторинг
діяльності Управління та ухвалювати рішення для забезпечення
ефективності та узгодженості в межах єдиного підходу
прокуратури в Європейському Союзі. Постійні палати, головний
прокурор Європи (або один із заступників головного прокурора
Європейського Союзу або Європейський прокурор, призначений
головою) та два постійні члени будуть контролювати та керувати
діяльністю
делегованих
європейських
прокурорів
для
забезпечення координації розслідувань та переслідувань у
транскордонних справах і гарантувати виконання рішень Колегії.
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Головний прокурор призначатиметься Радою Європейського
Союзу за згодою Європейського Парламенту терміном на сім
років, що не підлягає відновленню, очолюватиме Європейську
прокуратуру і представлятиме Управління в інших інституціях
Європейського Союзу, держав-членів Європейського Союзу та
третіх
сторін.
Європейські
делеговані
прокурори
призначатимуться Колегією за пропозицією головного прокурора
Європи, будуть діяти від імені Європейської прокуратури у своїх
відповідних державах-членах з тими ж повноваженнями, що й
національні прокурори стосовно розслідувань, переслідувань та
притягнення до суду. Поточна схема передбачає призначення двох
або більше делегованих європейських прокурорів в кожній країнічлені Європейського Союзу. Адміністративний директор несе
відповідальність за адміністративні та бюджетні справи
Європейської прокуратури (Mirelle Delmas-Marty &John
A. E. Vervaele, 2000).
Функціонування. Європейська прокуратура здійснюватиме
розслідування та переслідування через європейських делегованих
прокурорів з держав-членів Європейського Союзу, у яких
зосереджена злочинна діяльність. У боротьбі з фінансовими
транснаціональними
правопорушеннями
Європейська
прокуратура та компетентні національні органи повинні
підтримувати та інформувати один одного відповідно до
«принципу щирої співпраці». Однак юрисдикція Європейської
прокуратури переважає національну систему прокуратури. Отже,
коли
Європейська
прокуратура
ініціює
або
викликає
розслідування, воно автоматично включає будь-які національні дії
за ту ж саму злочинну поведінку.
Європейська
прокуратура
притягуватиме
до
суду
національні суди відповідно до основного кримінального
законодавства держави-члена, що впроваджує відповідне
законодавство Європейського Союзу та визначає відповідні
покарання. Що стосується процесуального права, європейські
делеговані прокурори діють відповідно до Регламенту, а стосовно
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питань, не охоплених цим Регламентом, відповідно до чинного
національного законодавства (COM (2017) 383 final, 2017).
Європейська прокуратура може співпрацювати з країнами
Європейського
Союзу,
третіми
державами/сторонами,
міжнародними організаціями, укладаючи відповідні угоди
технічного та/або оперативного характеру, зокрема, обмін
стратегічною інформацією та відрядження офіцерів зв'язку в
Європейську
прокуратуру.
Партнерство
Європейської
прокуратури може також охоплювати відносини з іншими
органами, установами та агенціями Європейського Союзу (такими
як OLAF, Євроюст та Європол) для підтримки або доповнення
діяльності Управління, наприклад, надання інформації, аналізів
(включаючи криміналістичний), експертизи та оперативної
підтримки .
Для того, щоб урівноважити незалежність та повноваження
Європейської прокуратури, Регламент встановлює сувору
звітність перед інституціями Європейського Союзу та закликає до
постійної залежності від національного законодавства. Як
інституційні гарантії, Регламент вимагає щорічного звіту
Європейської прокуратури до Європейського Парламенту
(та національні парламенти), а також Раді та Комісії
Європейського Союзу.
Як незалежний орган, Європейська прокуратура повинна
мати можливість працювати через національні кордони своїх
учасників. Однак, чи узгоджені межі відповідають досягненню
цієї мети, залишається під знаком питання. Положення
обмежується посиланням на загальний, мінімальний набір слідчих
заходів (заморожування активів, перехоплення комунікацій тощо),
які повинні бути надані прокуратурі за значні правопорушення у
всіх державах-членах ЄС. Європейська прокуратура покладає цю
мету на взаємні положення кримінального процесуального права
національному законодавцю. Однак, залишається питання,
чи достатньо лише посилання на заходи розслідування відповідно
до національного законодавства, щоб задовольнити потребу
прийнятності заходів, прийнятих в усьому Європейському Союзі.
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Існує побоювання, що заходи будуть легально передбачені в
різних системах національного процесуального права без
автоматичної європейської прийнятності судових рішень та
вжитих заходів. Це потенційно відтворює ступінь фрагментації в
структурі та функціонуванні Європейської прокуратури, потребує
гармонізації з її цілями та статусом нерозривного союзного
органу.
Як наслідок, залишається проблема систематичної
європейської допустимості та загальноєвропейського правового
впливу актів розслідування Європейської прокуратури, для
досягнення більш ефективного розслідування та судового
переслідування
в
транснаціональних
справах.
Функція
Європейського прокурора, яка потенційно могла б досягти єдності
дій, позбавлена оперативних обов'язків. Як і Президент Євроюсту,
він переважно виконує представницькі функції і не має вищих
наглядових повноважень або прерогатив для надання оперативних
вказівок (GiulianaZiccardiCapaldo, 2017).
Усі заходи розслідування базуються в законодавстві державчленів. У транснаціональних випадках, делеговані прокурори
повинні призначити своїх допоміжних партнерів у відповідній
державі-учасниці, відповідними слідчими заходами, відповідно до
вимог судового дозволу, як це передбачено національними
процесуальними нормами. Ця процедура нагадує прохання про
взаємну правову допомогу. Ефективність діяльності Європейської
прокуратури значною мірою залежатиме від наявності відповідної
інформації та ефективної роботи її партнерів з розслідування.
Прийняття Регламенту Європейської прокуратури не є
остаточним
досягненням
інструментів
правосуддя
в
Європейському Союзі. Комісія вже розпочала роздуми про
майбутнє Європейського Союзу. Можливі різні сценарії для
остаточного розвитку функцій європейського обвинувачення.
Виходячи з поточного компромісу, принаймні три перспективи
потребують подальшого аналізу та більш ретельного вивчення
(Official Journal C 326 , 26/10/2012 P. 0001 - 0390).
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По-перше, необхідно буде докласти значних зусиль для
інвестування в загальні схеми навчання для всіх прокурорів
Європейської прокуратури, централізовані чи децентралізовані. З
цією метою спеціальна академічна та професійна основа повинна
відповідати плануванню та розробці курсів відповідно до
спільного навчального плану, заснованого на принципах ЄС та
прецедентному праві з питань правосуддя та кримінального права.
По-друге, для того, щоб ефективно впорядкувати заходи
кримінального розслідування та судового переслідування по
всьому ЄС, Європейська прокуратура потребує кримінального
розслідування та судового захисту. Здійснення заходів
кримінального переслідування, однак, полягає в основному в
національних правоохоронних службах. Заходи з розслідування
вжиті контролюючим європейським прокурором, будуть в
основному винятковими і також повинні бути активовані
відповідно до національного законодавства. Поточна законодавча
база OLAF повинна бути доповнена відповідними положеннями,
що визначають умови здійснення кримінальних розслідувань від
імені
та
за
запитом
Європейської
прокуратури
(ValsamisMitsilegas& Fabio Giuffrida, 2017/39).
По-третє, якщо проаналізувати результат, досягнутий на
даний час шляхом прийняття Регламенту, то можна побачити, що
другий судовий орган ЄС створений з функціональними
прерогативами, подібними до Євроюсту.
Висновки з даного дослідження і перспектива
подальшого розвитку. Отже,
створення Європейської
прокуратури призводить до суттєвих змін у захисті права та
інтересів Європейського Союзу та подальшому розвитку зони
правосуддя Європейського Союзу. Вже давно доцільне створення
послідовної, прозорої та ефективної системи розслідування та
переслідування серйозних транснаціональних злочинів шляхом
об'єднання зусиль європейських та національних правоохоронних
органів. Зокрема, Європейська прокуратура є першим органом
Європейського Союзу, який здійснює прямі повноваження щодо
осіб, відповідальних за фінансові транскордонні правопорушення.
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Опора на національне законодавство передбачене
Регламентом, може викликати проблеми гармонізації, але ризик
компрометації ефективності Європейської прокуратури можна
запобігти через суд Європейського Союзу, який забезпечить єдине
тлумачення застосування права Європейського Союзу в усіх
державах-членах. З цієї точки зору, цей новий орган є
інструментом
розвитку
у
зміцненні
інтернаціоналізації
кримінальної юстиції.
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СВОБОДА СЛОВА ЯК КОНСТИТУТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ
У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ
Із входженням у нове тисячоліття міжнародне
співтовариство заклало фундамент для розбудови незалежного
медійного поля. Чи не найвагомішим здобутком у сфері прав
людини стало проголошення свободи вираження в Загальній
декларації прав людини, що слугувало підґрунтям для ухвалення
нових стандартів, у сфері засобів масової інформації зокрема. В
основу діяльності всіх ЗМІ було закладено ряд цінностей, що були
проголошені в найважливіших універсальних документах у сфері
прав людини. Окрім того, як на міжнародному, так і на
регіональному рівнях було розпочато процес стандартизації
діяльності ЗМІ, що продовжується й нині. У мас-медійній царині
міжнародне право змогло досягти неабияких зрушень, що
засвідчило
першочерговість
міжнародного
регулювання
діяльності ЗМІ. Базуючись на стандарті свободи слова, правове
регулювання часто стикається із труднощами реалізації, що
пояснюється складною правовою природою свободи слова, яка
містить у собі декілька елементів. Нерозуміння таких елементів
може призвести до підриву демократичних засад будь-якого
суспільства чи правової системи. Саме тому метою роботи є
з’ясувати сутність свободи слова та її ролі при визначенні
міжнародно-правових стандартів діяльності ЗМІ.
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У статті було розглянуто сутність свободи слова, шляхом
аналізу її елементів, з’ясовано наявність конститутивної
сторони стандарту, що закріплює його серед інших норм та
принципів, зокрема у сфері ЗМІ. Шляхом визначення
функціональних зв’язків стандарту свободи слова з практикою
правового регулювання медіа формально-юридичним методом
було окреслено модель міжнародно-правових стандартів
діяльності ЗМІ, що дає змогу в майбутньому чітко виокремити
змістово-теоретичне поле стандартів ЗМІ та на основі
індивідуального підходу здійснити аналіз кожного стандарту.
Також було з’ясовано джерела закріплення свободи слова, її роль в
демократичному суспільстві та значення в ході висвітлення
виборчого процесу, шляхом опрацювання нормативно-правового
матеріалу та аналізу праць вчених у цій галузі.
Ключові слова: засоби масової інформації; міжнародноправовий стандарт; свобода слова; свобода вираження.
Kuyan Yana, Student, National Aviation University, Kyiv,
Ukraine;
Scientific Supervisior –Akchurin Yuriy, Senior Lecturer of the
Department of International Law, National Aviation University, Kyiv,
Ukraine
Freedom of speech as a constitutive element of international
legal standards in the field of the media
When entering into the new millennium the international
community laid the foundation for the development of an independent
media field. The most significant achievement in the field of human
rights was the declaration of freedom of expression, which became the
basis for adopting new standards, in the media in particular. A number
of values that are enshrined in the most important universal documents
on human rights became the source of all the media. In addition, at
both of the international and regional levels the process of
standardization of the media began. That continues today. In the field
of mass media international law achieved considerable progress that
demonstrates the priority of international regulation of activity of the
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media. Based on the standard of freedom of speech, legal regulation
often encounters the difficulties of implementation, which is explained
by the complex legal nature of freedom of speech, which contains
several elements. Misunderstanding of such elements can undermine
the democratic foundations of any society or legal system. That is why
the purpose of the work is to find out the essence of freedom of speech
and its role in determining the international legal standards of media
activity.
The article considers the essence of freedom of speech. The
existence of the constituent side of the standard was discovered by
analyzing its elements. This bases it among other norms and principles,
in particular in the media. By defining the functional relationships of
the standard of freedom of speech with the practice of media
regulation, a model of international legal standards for media activity
was outlined. This gives an opportunity for a clear distinction of
theoretical field of media standards and an analysis of each standard
on an individual approach. The sources of consolidation of freedom of
speech, its role in a democratic society and its significance during the
coverage of the electoral process were also clarified by working out
normative legal material and analyzing the works of scientists in this
sphere.
Key words: media; international law standard; freedom of
speech; freedom of expression.
Куян Яна, студентка, Национальный авиационный
университет, г. Киев, Украина;
Научный руководитель – Акчурин Юрий Равильевич,
старший преподаватель кафедры международного права,
Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина
Свобода
слова
как
конститутивный
элемент
международно-правовых стандартов в сфере деятельности
СМИ
С вхождением в новое тысячелетие международное
сообщество заложило фундамент для развития независимого
медийного поля. Чуть ли не самым весомым достижением в
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области прав человека стало провозглашение свободы
выражения, которая стала основой для принятия новых
стандартов, в сфере средств массовой информации в частности.
В основу деятельности всех СМИ было заложено ряд ценностей,
которые были провозглашены в важнейших универсальных
документах в области прав человека. Кроме того, как на
международном, так и на региональном уровнях был начат
процесс стандартизации деятельности СМИ, который
продолжается и сейчас. В масс-медийной сфере международное
право смогло достичь значительных сдвигов, показало
первоочередность международного регулирования деятельности
СМИ. Основываясь на стандарте свободы слова, правовое
регулирование часто сталкивается с трудностями реализации,
что объясняется сложной правовой природой свободы слова,
которая включает в себя несколько элементов. Непонимание
таких элементов может привести к подрыву демократических
основ любого общества или правовой системы. Именно поэтому
целью работы является выяснить сущность свободы слова и ее
роли при определении международно-правовых стандартов
деятельности СМИ.
В статье были рассмотрены сущность свободы слова,
путем анализа ее элементов, выяснено наличие конститутивной
стороны стандарта, что фундаментирует его среди других норм
и принципов, в частности в сфере СМИ. Путем определения
функциональных связей стандарта свободы слова с практикой
правового регулирования медиа была обозначена модель
международно-правовых стандартов деятельности СМИ, что
позволяет в будущем четко выделить содержательнотеоретическое поле стандартов СМИ и на основе
индивидуального подхода провести анализ каждого стандарта.
Также были выяснены источники закрепления свободы слова,
ее роль в демократическом обществе и значение в ходе освещения
избирательного процесса, путем обработки нормативноправового материала и анализа работ ученых в этой сфере.
Ключевые слова: средства массовой информации;
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международно-правовой
выражения.

стандарт;

свобода

слова;

свобода

Постановка проблеми. Станом на сьогодні не існує
окремого документа, який би чітко регламентував стандарти
діяльності засобів масової інформації. Так само немає вичерпного
переліку таких стандартів. На додаток до цього, вчені також не
досягли єдності щодо стандартів, які визначають діяльність масмедіа. Саме тому для розуміння та визначення стандартів
діяльності ЗМІ варто осягнути природу загального стандарту у
сфері прав людини – свободи слова, що є похідним та
конститутивним елементом для усіх стандартів у сфері медіа. До
того ж нині дедалі частіше виникають складнощі поступової
імплементації та ефективної реалізації стандартів ЗМІ через
нерозуміння базових елементів свободи слова.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій.
Проблемні з’ясування сутності свободи слова як конститутивного
елемента стандартів діяльності ЗМІ присвячено праці таких
вчених та дослідників як: Т. Емерсон, Б. А. Кормич, З. О. Кукіна,
Т. О. Приступенко, Т. А. Терехова та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. досі не було визначено сутність свободи слова
як конститутивного елемента стандартів діяльності ЗМІ, її роль
у сучасному суспільстві та значення при формуванні міжнародноправових стандартів.
Цілі дослідження: з’ясувати поняття стандарту свободи
слова, спосіб його закріплення; охарактеризувати роль свободи
слова в демократичному суспільстві та її значення в ході
виборчого процесу; окреслити типи стандартів діяльності ЗМІ,
що витікають із загального стандарту свободи слова.
Викладення основного матеріалу дослідження.
Свобода слова як стандарт в галузі прав людини є одним із
найбільших здобутків в історії людства. Відповідно до Загальної
декларації прав людини, свобода слова – це не тільки право
висловлювати свої думки, а й право дотримуватись їх,
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поширювати та одержувати ідеї усно, письмово чи за допомогою
друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій
вибір, що не повинно зазнавати перешкод з боку держави. У цьому
сенсі свобода слова розумілась лише як свобода висловлення.
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права розширив
поняття свободи слова та додав «свободу думки» як складовий
елемент (Пакт, 1966, ст. 18).
Повністю осягнути суть свободи слова неможливо, оскільки
щодня цей інструмент динамічно розвивається. З огляду на це,
важливо згадати «теорію чотирьох цінностей» американського
професора Т. Емерсона, який виокремлював чотири суспільні
цінності, на охорону яких спрямована свобода слова: забезпечення
розвитку особистості; здобуття знань і встановлення істини;
забезпечення участі всіх членів суспільства у процесі прийняття
державних рішень; формування більш здатного до змін,
а відповідно – більш життєздатного суспільства через баланс
здорових публічних обговорень та необхідною згодою громадян
стосовно ухвалення рішень (Емерсон, 1970). Як бачимо,
ці цінності лежать в основі діяльності ЗМІ або ж є їхніми прямими
обов’язками, саме тому свобода слова є сутнісним та засадничим
елементом визначення стандартів діяльності мас-медіа.
У ході свого розвитку стандарт свободи слова перетворився
на фундаментальну засаду розвитку міжнародного права, що
зумовило виникнення нових принципів та норм. Так, було
сформовано право на інформацію, що є одним із забезпечувальних
елементів діяльності мас-медіа, її правовою основою. Режим
доступу до інформації – це передбачений правовими нормами
порядок одержання, використання, поширення та зберігання
інформації. За режимом доступу інформація буває: відкритою; з
обмеженим доступом. Проте в багатьох країнах світу (включно з
Україною) обмеження доступу до відкритої інформації заборонено
законом. Необґрунтована відмова у наданні та необґрунтоване
зарахування окремих видів інформації до категорії відомостей
з обмеженим доступом законом визнається як порушення, і винні в
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цьому особи можуть притягатися до відповідальності (Кормич,
2011, с. 160–162).
Окрім того, свобода слова нині має вирішальне значення
в боротьбі за світовий мир та безпеку в новому тисячолітті. Така
позиція закріплена в Рабатському плані дій 2014 року: «Реалізація
права на свободу висловлювання думок робить можливими живі,
багатогранні дебати з питань, які цікавлять суспільство, які
озвучують різні підходи і точки зору. Повага до свободи
вираження грає вирішальну роль у забезпеченні демократії та
стійкого розвитку людського потенціалу і сприяє установленню
миру і безпеки на землі» (План, 2014, п. 8).
Окремої уваги заслуговують положення, що забезпечують
здійснення стандарту свободи слова під час виборчих процесів. Як
зауважує Спеціальний доповідач з питання про заохочення і захист
права на свободу думок і їх вільне вираження Франк Ла Рю, право
на свободу думок і їх вільне вираження, як воно сформульовано в
статтях 19 Загальної декларації прав людини і Міжнародного
пакту про громадянські і політичні права, нерозривно пов'язане зі
статтею 25 Пакту про право брати участь в управлінні державою
через участь у вільних і справедливих виборах (Доповідь, 2014,
с. 8). Так, у своєму зауваженні загального порядку № 34 (2011 рік)
до статті 19 про свободу думок і їх вільне вираження Комітет
з прав людини зазначив наступне: «Вільний обмін інформацією та
думками з державних і політичних питань між громадянами,
кандидатами і обраними представниками народу має особливе
значення. Він передбачає свободу преси та інших засобів
інформації, які могли б коментувати державні питання без
контролю або обмежень й інформувати про них громадськість.
Широка громадськість в свою чергу має право отримувати
продукт діяльності ЗМІ» (General comment № 34, 2011, пункт 13).
Важливо зазначити, що стандарти у сфері забезпечення
свободи вираження закріплені в багатьох як універсальних, так і
регіональних документах. Серед них варто виокремити
Африканську хартію прав людини та народів (ст. 9), Американську
конвенцію з прав людини (ст. 13) і Європейську конвенцію про
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захист прав людини і основних свобод (ст. 10). Так, у статті 3
Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини
передбачено, що договірні сторони зобов’язуються «проводити з
розумною періодичністю вільні вибори шляхом таємного
голосування в таких умовах, які забезпечуватимуть вільне
вираження думки народу у виборі законодавчого органу» (Перший
Протокол, 1952). Отож, спостерігаємо закріплення пріоритетності
вільного вираження думки особи при виборі до органів влади. Це
ж положення застосовується до ЗМІ, які є основною платформою
забезпечення свободи вираження думки. Європейський суд з прав
людини неодноразово підкреслював, що основне значення свободи
вираження політичних переконань значною мірою випливає з
необхідності
створення
інформованого
електорату
для
функціонування справжньої демократії і, що «свобода політичної
дискусії лежить в основі концепції демократичного суспільства»
(Lingens v. Austria, 1986, para. 42).
У свою чергу Міжамериканський суд з прав людини також
підкреслив, що права, які забезпечують вільне вираження думок, є
основоположним елементом дискусій в ході виборчих процесів,
тому що вони: «служать найважливішим інструментом
формування громадської думки серед виборців, загострюють
політичне суперництво між кандидатами і партіями, які беруть
участь у виборах, і є реальним засобом аналізу політичних
платформ, пропонованих різними кандидатами» (Ricardo Canese
v. Paraguay. Merits, Reparations and Costs, 2004, paras. 88–90).
З утвердженням свободи слова вчені всерйоз почали
розглядати свободу ЗМІ як новий стандарт у сфері прав людини,
що є похідним від свободи слова. Так, Т. Приступенко зазначає,
що свобода засобів масової інформації є основним принципом
правового регулювання організації та діяльності ЗМІ, який не
передбачає обмеження щодо: пошуку, одержання, виробництва і
поширення масової інформації; заснування засобів масової
інформації, володіння, використовування та розпорядження ними;
виготовлення, придбання, зберігання та експлуатації технічних
засобів й обладнання, сировини та матеріалів для виробництва й
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розповсюдження продукції ЗМІ, за винятком обмежень,
необхідних у демократичному суспільстві та встановлених чинним
законодавством держави (Приступенко).
Беззаперечно, свобода слова є тілом і кров’ю демократії.
Стандарт сфери прав людини є визначальним для діяльності всіх
мас-медіа світу й основою для розбудови механізму роботи ЗМІ.
В свою чергу останні виступають платформою для забезпечення
свободи вираження, думки та слова.
Так, розглянувши сутність свободи слова, можна
охарактеризувати її конститутивну складову, що дала змогу
виникнути іншим міжнародно-правовим стандартам. У сфері ЗМІ,
зокрема, на основі аналізу міжнародних нормативно-правових
актів було визначено декілька типів стандартів, що витікають із
сутності свободи слова: стандарти, що визначають концептуальні
засади функціонування медіа-системи та стандарти забезпечення
діяльності ЗМІ, обов’язок виконання яких покладено на державу.
Обидва типи стандартів ґрунтуються на сутності свободи
вираження думки і беруть свою правову основу саме із джерел, що
гарантують забезпечення та захист свободи слова. Окрім них, нині
спостерігаємо початок процесу стандартизації діяльності ЗМІ
в Інтернеті.
Висновки та перспективи подальших наукових
досліджень. Отож, осягнувши сутність категорії «свобода слова»,
з’ясувавши її правову природу та спосіб її закріплення в основних
правовстановлювальних актах, було визначено два типи
стандартів. Користуючись такою моделлю можна дійти висновку
про наявність двох суб’єктів реалізації стандартів – ЗМІ та
держава. Відповідальність за впровадження таких стандартів,
згідно моделі, покладається вже не тільки на державу, а й на ЗМІ.
Тому, знаходячись біля витоків формування системи стандартів
ЗМІ, свобода слова відіграє найважливішу роль у розбудові
незалежної медійної сфери, що є неодмінною умовою сучасного
демократичного суспільства.
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МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН ЯК ІНСТРУМЕНТ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВОСУДДЯ:
СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ
Міжнародний Суд ООН (далі – МС ООН) є центральним
судовим органом міжнародного співтовариства, і був заснований
відповідно до Статуту ООН у 1945 році. До юрисдикції Суду
входять усі питання, що передають йому держави, а також всі
питання, передбачені Статутом ООН та чинними договорами.
Одним із ключових критеріїв заснування МС ООН є можливість
застосування мирних засобів вирішення міжнародних спорів через
організацію їх судового розгляду, що й передбачено в реалізації
пункту 1 статті 33 Статуту ООН.
Судова практика МС ООН є дуже авторитетною для
міжнародної спільноти. Шляхом винесення рішень Міжнародний
Суд ООН ніби встановлює певні рамки чинного міжнародного
права і тим самим встановлює деякі вектори розвитку
міжнародного права, стимулює його подальший розвиток
і вдосконалення.
Проте, у правилах діяльності Міжнародного Суду ООН
можна виокремити як сильні, так і деякі слабкі сторони. До
слабких сторін діяльності, належить, зокрема, те, що багато
держав не визнає обов’язкову юрисдикцію Суду і цим можуть
уникнути відповідальності за міжнародне правопорушення.
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На сьогодні посилюється потреба в міжнародному
контролі за діяльністю держав та поліпшені механізмів мирного
вирішення міжнародних суперечок, що підвищило увагу вченихміжнародників, правників і політиків до питання удосконалення
діяльності Міжнародного Суду ООН.
У статті розглядаються особливості діяльності і
функціонування МС ООН; дається характеристика Суду як
найважливішого міжнародного судового органу; аналізується
науково-практична дискусія щодо ефективності діяльності
Міжнародного Суду ООН як інструменту міжнародного
правосуддя; пропонуються деякі можливі шляхи вдосконалення
діяльності Суду.
Ключові слова: Міжнародний Суд ООН; слабкі сторони
діяльності Міжнародного Суду ООН; міжнародне судочинство;
міжнародне правопорушення; держава.
Mazyrok Yaroslava, Student, National Aviation University, Kyiv,
Ukraine;
Scientific Supervisor –Vazhna Kateryna, Candidate of Judicial
Sciences, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine
International court of the UN as an instrument
of international justice: strengths and weaknesses of activity
The international Court of justice (hereinafter the ICJ) is the
main judicial organ of the international community, and was founded
in accordance with the UN Charter in 1945. In the Court's jurisdiction
includes all questions that refer to it of the state, as well as all the
issues contained in the UN Charter or treaties in force. One of the key
criteria for the establishment of the UN Security Council is the
possibility of using peaceful means to resolve international disputes
through the organization of their judicial review, as foreseen in the
implementation of Article 33, paragraph 1, of the Charter of the United
Nations.
The jurisprudence of the UN Security Council is very
authoritative for the international community. By making decisions, the
International Court of Justice, as it establishes certain limits of the
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existing international law, thereby establishing some vectors for the
development of international law, encourages its further development
and improvement.
However, in the rules the activities of the International Court of
justice can highlight both strengths and some weaknesses. To the weak
sides of the activities include, in particular, the fact that many States
did not recognize the compulsory jurisdiction of the Court and it can
avoid liability for a breach of international law.
Today there is an increasing need in the international control
over the activities of the States and improved mechanisms for the
peaceful settlement of international disputes, that increased the
attention of scientists of international lawyers and politicians to the
problem of improving the activities of the International Court of justice.
This article examines the peculiarities of the activities and
functioning of the UN Security Council; characterizes the Court as the
most important international judicial body; the scientific-practical
discussion on the effectiveness of the work of the International Court of
Justice as an instrument of international justice is being analyzed;
suggests some possible ways of improving the activities of the Court.
Key words: International Court of Justice; weaknesses of the UN
International Court of Justice; international justice; international
offense; state.
Мазурок Ярослава, студентка, Национальный авиационный
университет, г. Киев, Украина;
Научный руководитель – Важна Катерина Анатольвна,
кандидат
юридических
наук,
Киевский
нацтональный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина
Международный
Суд
ООН
как
инструмент
международного правосудия: сильные и слабые стороны
деятельности
Международный Суд ООН (далее – МС ООН) является
центральным судебным органом международного сообщества, и
был основан в соответствии с Уставом ООН в 1945 году. В
юрисдикцию Суда входят все вопросы, что передают ему
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государства, а также все вопросы, предусмотренные Уставом
ООН или действующими договорами. Одной из ключевых
критериев основания МС ООН является возможность
применения мирных средств разрешения международных споров
путем организации их судебного рассмотрения, что и
предусмотрено в реализации пункта 1 статьи 33 Устава ООН.
Судебная практика МС ООН является очень авторитетной
для международного сообщества. Путем вынесения решений
Международный Суд ООН будто устанавливает определенные
рамки действующего международного права и тем самым
устанавливает некоторые векторы развития международного
права,
стимулирует
его
дальнейшее
развитие
и
совершенствование.
Однако, в правилах деятельности Международного Суда
ООН можно выделить как сильные, так и некоторые слабые
стороны. К слабым сторонам деятельности, относится, в
частности, то, что многие государства не признают
обязательную юрисдикцию Суда и этим могут избежать
ответственности за международное правонарушение.
На сегодня усиливается потребность в международном
контроле за деятельностью государств и улучшенние механизмов
мирного разрешения международных споров, повысило внимание
ученых-международников, юристов и политиков к вопросу
совершенствования деятельности Международного Суда ООН.
В данной статье рассматриваются особенности
деятельности и функционирования МС ООН;
дается
характеристика Суда как важнейшего международного
судебного органа; анализируется научно-практическая дискуссия
относительно эффективности деятельности Международного
Суда ООН как инструмента международного правосудия;
предлагаются некоторые возможные пути совершенствования
деятельности Суда.
Ключевые слова: Международный Суд ООН; слабые
стороны
деятельности
Международного
Суда
ООН;
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международное
судопроизводство;
международное
правонарушение; государство.
Пoстaнoвкa
прoблeми.
Нa
сьoгoднi
гoлoвними
iнституцiйними мeхaнiзмaми бoрoтьби з мiжнaрoдними злoчинaми
тa пiдтримaння мiжнaрoднoгo миру й бeзпeки є тaкi iнституцiї з
унiвeрсaльнoю юрисдикцiєю: Рaдa Бeзпeки (з якoю нaйчaстiшe
поєднують ухвалення рiшeнь тa застосування нeoбхiдних зaхoдiв
для присікання мiжнaрoднoгo злoчину тa пoкaрaння зa ньoгo, a
iнкoли й зaхoдiв iз прeвeнцiї мiжнaрoднoгo злoчину),
Мiжнaрoдний Суд OOН тa Мiжнaрoдний кримiнaльний суд
(Вaжнa, 2016, с. 60). Дoктринaльнi мaтeрiaли свiдчaть прo тe,
щo бaгaтo фaхiвцiв з мiжнaрoднoгo прaвa ввaжaють нaзвaнi
iнституцiї сучaсними мeхaнiзмaми бoрoтьби з мiжнaрoдними
злoчинaми тa мeхaнiзмaми пoкaрaння як дeржaв, тaк i iндивiдiв зa
здiйснeння мiжнaрoдних злoчинiв (Вaжнa, 2016, с. 60). З тaкoю
пoзицiєю вчeних вaжкo нe пoгoдитися. Прoтe, мoжнa пoстaвити
iншe зaпитaння: нaскiльки дiяльнiсть вкaзaних iнституцiй
у сучaсних умoвaх є eфeктивнoю для прeвeнцiї й бoрoтьби
з мiжнaрoдними злoчинaми, бaгaтo з яких видoзмiнюються,
нaбувaють нoвoгo вигляду i фoрм? (Вaжнa, 2016, с. 60).
Нaйгoлoвнiшим унiвeрсaльним мiжнaрoдним судoвим
oргaнoм спрaвeдливo ввaжaється Мiжнaрoдний Суд (дaлi – МС)
OOН. Рoль дaнoї устaнoви вaжкo пeрeoцiнити, прoтe, i тут мoжнa
знaйти дeякi слaбкi стoрoни.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i публiкaцiй. Дiяльнiсть
Мiжнaрoднoгo Суду OOН зaслужeнo кoристується увaгoю
юристiв-мiжнaрoдникiв i дoстaтньo висвiтлeнa у нaукoвiй
лiтeрaтурi. Вкaзaнa прoблeмaтикa дoслiджувaлaсь у прaцях
O. В. Буткeвич, В. Г. Буткeвичa, К. A. Вaжнoї, O. В. Зaдoрoжньoгo,
С. O. Мeльникa,
Я. С. Пaссiчник,
К. O. Сaвчукa,
Г. Г. Шинкaрeцькoї. Сeрeд нaйнoвiших рoбiт iнoзeмних вчeних
дoцiльнo вiдзнaчити ґрунтовну прaцю Ш. Рoзeнa «Прaвo
i прaктикa Мiжнaрoднoгo Суду» («The Law and Practice of the
International Court»), щo мiстить кoмплeксну хaрaктeристику
рiзних aспeктiв дiяльнoстi Суду.
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Видiлeння нe вирiшeних рaнiшe чaстин зaгaльнoї
прoблeми. Нa нaшу думку, aнaлiз сaмe слaбких стoрiн дiяльнoстi
Мiжнaрoднoгo Суду OOН пoтрeбує пoдaльшoгo ґрунтoвнoгo
вивчeння.
Пoстaнoвкa
зaвдaння
дoслiджeння.
Рoзкрити
тa
прoaнaлiзувaти слaбкi тa сильнi стoрoни дiяльнoстi Мiжнaрoднoгo
Суду OOН; нaдaти рeкoмeндaцiї щoдo удoскoнaлeння рoбoти
Суду.
Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу дoслiджeння. Мiжнaрoдний
Суд OOН (aнглiйськoю – International Court of Justice) – гoлoвний
судoвий oргaн OOН, дo юрисдикцiї якoгo вхoдять усi питaння, щo
пeрeдaються Суду дeржaвaми, i всi питaння, пeрeдбaчeнi Стaтутoм
OOН i чинними мiжнaрoдними дoгoвoрaми.
Мiжнaрoдний Суд OOН (дaлi – МС OOН) формується iз
15 суддiв, яким віддають перевагу Гeнeрaльнa Aсaмблeя i Рaдa
Бeзпeки нa дeв'ять рoкiв. Суддi oбирaються зa рiвнeм квaлiфiкaцiї,
a нe зa нaцioнaльністю. Прoтe, нe мoжe бути oбрaнo двoх суддiв з
oднiєї дeржaви. Суд рoзтaшoвується у мiстi Гaaгa (Нiдeрлaнди).
Гeнeрaльнa Aсaмблeя OOН aбo Рaдa Бeзпeки OOН мoжуть
радитися з Мiжнaрoдним Судoм OOН з будь-якoгo питaння.
Iдeя формування Мiжнaрoднoгo Суду OOН виникла у
1942 р., кoли Дeржaвний сeкрeтaр СШA тa мiнiстр зaкoрдoнних
спрaв Вeликoбритaнiї зaдeклaрувaли нaмiр прo створення пiсля
Другoї свiтoвoї вiйни мiжнaрoднoгo суду, oскiльки з грудня 1939 р.
Пoстiйнa пaлaтa мiжнaрoднoгo прaвoсуддя, сформована пiд eгiдoю
Лiги Нaцiй, фaктичнo нe функцioнувaлa. Мoскoвськa дeклaрaцiя
1943 р. пiдтвeрдилa нaмiр стoрiн прo формування унiвeрсaльнoї
мiжнaрoднoї oргaнiзaцiї для пiдтримaння мiжнaрoднoгo миру тa
бeзпeки, зaснoвaнoї нa принципi сувeрeннoї рiвнoстi всiх
мирoлюбних дeржaв, a нa Думбaртoн-Oкськiй кoнфeрeнцiї у
1944 р. булo рекомендовано залучити дo її структури мiжнaрoдний
суд.
Нa пoчaтку 1943 р., уряд Вeликoї Бритaнiї зaпрoсив
eкспeртiв дo Лoндoнa для створення неофіційного сoюзницькoгo
кoмiтeту для вивчeння цьoгo питaння. Кoмiтeт пiд кeрiвництвoм
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сeрa Вiльямa Мaлкiнa прoвiв 19 нaрaд, у яких взяли учaсть юристи
11 дeржaв. У йoгo дoпoвiдi вiд 10 лютoгo 1944 р. були надані
поради взяти зa основу Стaтут Пoстiйнoї пaлaти мiжнaрoднoгo
прaвoсуддя (для стaтуту нoвoгo мiжнaрoднoгo суду) і не змінювати
кoнсультaтивнi функцiї та принцип нeoбoв’язкoвoгo прийняття
юрисдикцiї нoвoгo суду, a тaкoж вiдсутнoстi її поширення нa
пoлiтичнi питaння (Сaвчук, 2013, c. 341).
У квiтнi 1945 р. у Вaшингтoнi вiдбулaся нaрaдa кoмiтeту
юристiв, якi репрезентували 44 дeржaви. На кoмiтeт,
пiд кeрiвництвoм Дж. Х. Хaквoрсa (СШA), булo покладено
пiдгoтoвку прoeкту стaтуту мaйбутньoгo мiжнaрoднoгo суду, який
(стaтут) мaв стaти чaстинoю стaтуту унiвeрсaльнoї мiжнaрoднoї
oргaнiзaцiї. Прoeкт, пiдгoтoвлeний кoмiтeтoм, ґрунтувався нa
Стaтутi Пoстiйнoї пaлaти мiжнaрoднoгo прaвoсуддя, aлe вoднoчaс
нe був повністю закінченим дoкумeнтoм. Широке кoлo питaнь вiн
передав для вирішення нa кoнфeрeнцiю, щo вiдбулaся у СaнФрaнцискo у 1945 р., нa якiй були присутнi дeлeгaцiї 50 дeржaв.
Кoнфeрeнцiя постановила рiшeння заснувати зoвсiм нoву судoву
iнституцiю, нe нaдiляючи її oбoв’язкoвoю юрисдикцiєю,
aлe вoднoчaс визнaчивши, щo вoнa стане гoлoвним судoвим
oргaном OOН.
Мiжнaрoднo-прaвoвoю базою дiяльнoстi Мiжнaрoднoгo
Суду OOН є правила рoздiлу XIV Стaтуту OOН 1945 р.
(ст.ст. 92–96), Стaтут Мiжнaрoднoгo Суду OOН 1945 р., a тaкoж
йoгo Рeглaмeнт, прийнятий 14 квiтня 1972 р. Вiдпoвiднo дo ст. 93
Стaтуту OOН, усi дeржaви-учaсницi OOН є ipso facto учaсникaми
Стaтуту Мiжнaрoднoгo Суду OOН (Сaвчук, 2013, c. 342).
Oднiєю зi слaбких стoрiн дiяльнoстi МС OOН є тe,
щo вiдпoвiднo дo Стaтуту Суду iснують двa шляхи пoрушeння
спрaви у Мiжнaрoднoму Судi OOН:
1) нoтифiкaцiя спeцiaльнoї угoди, уклaдeнoї мiж стoрoнaми у
спрaвi;
2) пoдaння oднoстoрoнньoї письмoвoї зaяви Сeкрeтaрeвi
Суду (Пaсiчник, 2011, с. 413).
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Щодо першого пункту, то така угода укладається державами,
які мають бажання розглянути суперечку в Суді. За своїм
характером така угода є двосторонньою, у ній пoвиннi бути чiткo
прописані питaння, якi стoрoни бажають пeрeдaти нa рoзгляд
Суду. Будь-якa з дeржaв-учaсниць тaкoї угoди мoжe пoрушити
рoзгляд, пoвiдoмивши Сeкрeтaрiaт прo цю угoду.
Щoдo другoгo спoсoбу пoрушeння спрaви в МС OOН, a сaмe
зa дoпoмoгoю зaяви, то вказаний документ є oднoстoрoннім зa
свoїм хaрaктeрoм, пoдaється дeржaвoю прoти iншoї дeржaви нa
oснoвi юрисдикцiйнoї стaттi в дoгoвoрi aбo зaявi в рaмкaх систeми
«фaкультaтивнoї oбмoвки». Слaбкoю стoрoнoю МС OOН в дaнoму
кoнтeкстi є тe, щo дeржaвa, якa пoстрaждaлa вiд мiжнaрoднoгo
прaвoпoрушeння, нe мoжe апелювати дo Суду бeз згoди дeржaвипрaвoпoрушницi. A дeржaвa-прaвoпoрушниця мoжe злoвживaти
цим прaвилoм i нe пoгoджувaтись нa пeрeдaчу спрaви дo Суду для
рoзв'язaння прoблeми. Держава, якa мaє бути стoрoнoю у судoвiй
спрaвi, обов’язково повинна надати згоду на передання справи на
розгляд Мiжнaрoдним Судoм OOН. З цьoгo випливaє, щo Суд нe
змoжe рoзглядaти спрaву i винoсити рiшeння щoдo дeржaви, якa
вчинилa мiжнaрoдний злoчин, бeз її нa тe згoди (ст. 36 Стaтуту МС
OOН). Якщo у прaвoпoрушeннi виннi дeкiлькa дeржaв, aлe тiльки
oднa пoгoдилaсь нa рoзгляд спрaви в МС OOН, тo iншa дeржaвa
зaлишaється бeз спрaвeдливoгo пoкaрaння, щo нa нaшу думку,
тaкoж дeщo знижує eфeктивнiсть МС OOН.
У лiтeрaтурi нaвoдяться випадки винeсeння рiшeнь
Мiжнaрoдним Судoм OOН зa вiдсутнoстi згoди стoрoни нa
юрисдикцiю Суду, прoтe, нa сьoгoднi цi випaдки скoрiшe є
винятками, a тaкi рiшeння чи виснoвки Суду мають
рeкoмeндaцiйний aбo дeклaрaтивний хaрaктeр (Вaжнa, 2016,
с. 61–62).
Iншoю слaбкoю стoрoнoю дiяльнoстi МС OOН є тe, щo Суд
нe мaє влaсних iнструмeнтiв примусу. Тoму зa викoнaння рiшeнь
вiн нe нeсe нiяких oбoв’язкiв, i нe слiдкує зa їх викoнaнням.
Примус мoжe здiйснювaти Рaдa Бeзпeки OOН, мiжнaрoднe
спiвтoвaриствo в цiлoму aбo oкрeмi члeни мiжнaрoднoгo
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спiвтoвaриствa. Нa нaшу думку, дoцiльним булo б ствoрeння
пeвнoгo oргaну (кoмiсiї чи кoмiтeту), який слiдкувaв би зa
викoнaнням рiшeнь Суду стoрoнaм спрaви. Видaється дoцiльним,
щoб дiяльнiсть тaкoї кoмiсiї чи кoмiтeту булa спрямoвaнa тiльки нa
спoстeрeжeння зa викoнaнням рiшeння Суду, a в рaзi iгнoрувaння
рiшeння, змoглa б зaстoсoвувaти спeцiaльнi зaхoди примусу для
тoгo, щoб рiшeння Суду булo викoнaнe вчaснo i вiдпoвiднo дo
нoрм мiжнaрoднoгo прaвa.
Чaстo в дoктринi вкaзують нa дoвгий тeрмiн рoзгляду спрaви
Мiжнaрoдним Судoм OOН як нa нeгaтивну oзнaку дiяльнoстi
Суду. З oднoгo бoку, ми припускaємo, щo зa кoрoткий пeрioд чaсу
Суд нe змoжe рeтeльнo рoзiбрaти всi дoкaзи тa пoяснeння стoрiн
щoдo прeдмeту спoру, щoб винeсти вивaжeнe i спрaвeдливe
рiшeння (Сaвчук, 2013, с. 344).
Прoтe, iснує зaгрoзa, щo зa тaкий дoвгий тeрмiн мoжуть бути
знищeнi aбo втрaчeнi дoкaзи пoрушeння нoрм мiжнaрoднoгo прaвa.
Окрім того, дeякi спрaви пoтрeбують нeгaйнoгo вирiшeння,
нaприклaд, для припинeння (чи нeдoпущeння) мaсoвих пoрушeнь
прaв людини.
Oднiєю iз oсoбливoстeй рoзгляду спрaв в МС OOН є висoкий
пoрiг висловлення доказів. Щoдo цієї oсoбливoстi МС OOН у
нaуцi мiжнaрoднoгo прaвa iснують рiзнi тoчки зoру. Дeякi вчeнi
висoкий пoрiг дoкaзів рoзглядaють як слaбку стoрoну Суду,
вкaзуючи, щo він чaстo призвoдить дo уникнeння вiдпoвiдaльнoстi
прaвoпoрушникoм. Iншi ж вчeнi висoкий пoрiг дoкaзів
рoзглядaють як сильну стoрoну Суду, вкaзуючи, щo зa тaких умoв
ми мoжeмo бути зaвжди впeвнeнi у спрaвeдливoстi встaнoвлeнoгo
Судoм пoкaрaння.
Ще однією процедурною особливістю функціонування
Міжнародного Суду ООН, є те, що стoрoнaми судoвoгo рoзгляду в
МС OOН зa зaгaльним прaвилoм мoжуть бути лишe дeржaвиучaсницi Стaтуту Суду (стaття 35.1 Стaтуту МС OOН). Тобто на
держави, які не є учасницями Статуту МС ООН, юрисдикцiя Суду
нe пoширюється. Aлe з цьoгo прaвилa є винятки. Рада Безпеки
ООН встановлює умови, на яких Суд відкритий для інших держав,
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але з дoтримaнням спеціальних пoстaнoв, щo мiстяться в чинних
дoгoвoрaх; цi умoви в жoднoму випaдку нe мoжуть пoстaвити
стoрiн спoру в нeрiвнe стaнoвищe пeрeд Судoм (стaття 35.2
Стaтуту МС OOН). Окрім того, Суд визнaчaє суму, яку пoвиннa
внeсти стoрoнa, щo нe є учaсницeю Стaтуту МС, для пoкриття
витрaт Суду (стaття 35.3 Стaтуту МС OOН) (Вaжнa, 2016,
с. 61–62).
Виснoвки. Прoблeмaтикa щoдo eфeктивнoстi дiяльнoстi МС
OOН нa сьoгoднi пoтрeбує дeтaльнiшoгo вивчeння. Мiжнaрoднoпрaвoвa прaктикa тa дoслiджeння у галузі нaуки мiжнaрoднoгo
прaвa свiдчaть прo тe, щo пoтрiбнo дeяким чинoм рeфoрмувaти
рoбoту цьoгo судoвoгo oргaну, зoкрeмa: ствoрeння спeцiaльнoгo
oргaну кoнтрoлю, який мoжe зaстoсoвувaти примус нa викoнaння
рiшeнь МС OOН i будe пiдпoрядкoвaний лишe МС OOН;
мoжливiсть зaлучaти дeржaву як вiдпoвiдaчa у судoвiй спрaвi бeз її
спeцiaльнoї згoди; ствoрити списoк прaвoпoрушeнь, спрaви зa
якими будуть рoзглядaтися Судoм пoзaчeргoвo i швидкo, якщo
цьoгo пoтрeбують oбстaвини.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Мета статті – дослідити проблемні питання правового
регулювання банківської системи України та шляхи вдосконалення
національного
правового
банківського
законодавства
з урахуванням міжнародного досвіду.
Методи дослідження. На основі діалектичного методу
пізнання проведено вивчення та визначення напрямків
вдосконалення правового регулювання банківського сектору
України. Для дослідження економічних процесів використаний
метод аналізу та синтезу, метод порівняння та історичний
метод.
За результатами проведеного дослідження можна дійти
висновку, що для створення ефективного механізму правового
управління та регулювання банківською системою України,
необхідно звернути увагу на деякі основні аспекти організації та
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функціонування механізмів управління банківською системою у
провідних економічно-розвинутих країнах світу та міжнародні
практики.
Першочергово необхідно врахувати досвід Базельського
комітету з питань банківського нагляду, який є розробником
міжнародних стандартів з регулювання ринку банківських послуг.
Дотримання
основних
принципів,
регламентованих
у рекомендаціях та стандартах Базельського комітету з питань
банківського нагляду, на думку представників Базельського
комітету, може стати важливим кроком у справі зміцнення
стабільності як національних, так і міжнародних фінансових
систем.
Також, враховуючи багатовіковий досвід Великобританії у
сфері побудови та здійснення правового регулювання банківської
системи, наразі орієнтиром для нашої держави щодо побудови
стабільної банківської системи може бути досягнення
Великобританії у цій галузі.
Ключові слова: банківське право; Базельський комітет;
банківський нагляд; правове регулювання; банківська система.
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and Arts, Kyiv, Ukraine;
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Ukraine
Legal regulation of the banking system in Ukraine and
foreign countries
The purpose of the article is to investigate the problematic issues
of legal regulation of the banking system of Ukraine and ways of
improving the national legal banking legislation taking into account
international experience.
Research methods. On the basis of the dialectical method of
cognition, the study and determination of the directions of improvement
of legal regulation of the banking sector of Ukraine was conducted.
For the study of economic processes, the method of analysis and
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synthesis, the method of comparison and the historical method were
used.
According to the results of the study, one can conclude that in
order to create an effective mechanism for legal regulation and
regulation of the banking system of Ukraine, it is necessary to pay
attention to some of the main aspects of the organization and
functioning of the banking system management mechanisms in the
leading economically developed countries of the world and
international practices.
First of all, you need to take into account the experience of the
Basel Committee on Banking Supervision, which is the developer of
international standards for the regulation of the banking services
market. According to representatives of the Basel Committee,
observance of the basic principles regulated in the recommendations
and standards of the Basel Committee on Banking Supervision could be
an important step in strengthening the stability of both national and
international financial systems.
Also, taking into account the longstanding experience of the
Great Britain in the field of construction and implementation of legal
regulation of the banking system, the guideline for our country to build
a stable banking system can serve as an example of the UK's
achievement in this sphere.
Key words: bank law; Basel Committeе; banking supervision;
legal regulation; banking system.
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Правовое регулирование банковской системы в Украине
и зарубежных странах
Цель статьи - исследовать проблемные вопросы правового
регулирования
банковской
системы
Украины
и
пути
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совершенствования
национального
правового
банковского
законодательства с учетом международного опыта.
Методы исследования. На основе диалектического метода
познания проведено изучение и определение направлений
совершенствования правового регулирования банковского сектора
Украины. Для исследования экономических процессов использован
метод анализа и синтеза, метод сравнения и исторический
метод.
По результатам проведенного исследования можно сделать
вывод, что для создания эффективного механизма правового
управления и регулирования банковской системы Украины,
необходимо обратить внимание на некоторые основные аспекты
организации и функционирования механизмов управления
банковской системой в ведущих экономически развитых странах
мира и международные практики.
Первоначально необходимо учесть опыт Базельского
комитета по банковскому надзору, который является
разработчиком международных стандартов по регулированию
рынка банковских услуг. Соблюдение основных принципов,
регламентированных в рекомендациях и стандартах Базельского
комитета по банковскому надзору, по мнению представителей
Базельского комитета, может стать важным шагом в деле
укрепления
стабильности
как
национальных,
так
и
международных финансовых систем.
Также, учитывая многовековой опыт Великобритании в
сфере построения и осуществления правового регулирования
банковской системы, ориентиром для нашего государства по
построению стабильной банковской системы может могут
быть достижения Великобритании в данной сфере.
Ключевые слова: банковское право; Базельский комитет;
банковский надзор; правовое регулирование; банковская система.
Вступ. На сьогоднішній день банківська система будь-якої
держави є одним із каналів, через який здійснюється державне
регулювання економіки країни. Від ефективного функціонування
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банківської системи залежить ефективність функціонування
національної економіки.
Банківська
система
забезпечує
акумуляцію грошових ресурсів, визначає динаміку інвестиційного
процесу, впливає на стабільність грошей. Проте ефективне
функціонування банківської системи є неможливим без дієвої
системи її нормативної регламентації та правового регулювання.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемні питання
механізму правового регулювання банківської системи та шляхів
удосконалення банківського нагляду досліджували науковці
І. О. Зіньківська, Н. Н. Британська, В. В. Крилова, Ю. С. Ткачук,
Т. А. Кобзєва, В. В. Коваленко, П. Я. Кравчук, В. В. Лещенко,
О. П. Орлюк, О. М. Селезньова, Т. А. Латковська, Ю. В. Жежерун,
С. М. Юрченко.
Ціллю статті є аналіз проблемних питань механізму
здійснення правового регулювання банківської системи в Україні
та аналіз міжнародного досвіду у цій галузі з метою імплементації
їх у національне законодавство.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Проблемні питання механізму правового регулювання
банківської системи України досліджували вітчизняні та зарубіжні
науковці. Проте, наразі існує гостра проблема аналізу
міжнародних практик правового регулювання банківських систем
та можливості їх імплементації у національне законодавство.
Виклад основного матеріалу. Фінансова стійкість та
розвиток банківської системи
України, а також і усього
фінансового сектору економіки, може бути досягнуто за умови
чіткого визначення завдань, функцій та меж банківського
регулювання органами банківського нагляду. Правильно
поставлені завдання перед органами банківського нагляду та
регулююча
політика
України
забезпечать
стабільне
функціонування банківської системи та розвиток економіки
держави.
Банківська система України складається з Національного
банку України та інших банків, а також філій іноземних банків,
що створені і діють на території України Закону України
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«Про банки і банківську діяльність» та інших законів України
(Закон України «Про банки і банківську діяльність», 2000).
Національний банк України здійснює регулювання та
банківський нагляд відповідно до положень Конституції України,
Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону
України "Про Національний банк України", інших законодавчих
актів України та нормативно-правових актів Національного банку
України (Закон України «Про банки і банківську діяльність»,
2000).
Організаційна модель регулювання та нагляду пройшла свій
еволюційний шлях з моменту укомплектування першого штату
працівників з питань банківського нагляду (1992 р.) до чинної
організаційної моделі банківського нагляду. Сучасна інституційна
структура банківського регулювання та нагляду потребує
вдосконалення (Лобозинська, 2010).
Механізм правового регулювання банківської діяльності
охоплює: суб’єкти правотворчої діяльності; об’єкти правового
регулювання; засоби та методи правового регулювання. Об’єктом
правового регулювання у зазначеній системі є правовідносини між
центральним банком і банками; між окремими банками щодо
здійснення банківської діяльності; між банками та клієнтами
(Лобозинська, 2010).
За висловом І. О. Зіньківської та Н. Н. Британської,
фінансова система України пройшла досить складний шлях
розвитку впродовж становлення незалежності держави. Проте на
сучасному етапі свого становлення вона має низку проблем,
що перешкоджають її розвитку та гальмують його (Зіньківська
та Британська, 2018).
За роки незалежності в Україні було зроблено низку кроків у
напрямку поліпшення фінансової системи, однак у ній і досі існує
ціла низка проблем, необхідність вирішення яких постала
особливо гостро на сучасному етапі соціально-економічного
розвитку нашої держави.
П. Я. Кравчук та Ю. С. Ткачук звертають увагу на те,
що ринкова економіка вимагає особливої уваги до налагодження в
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країні ефективної та потужної фінансової системи й адекватного
цій системі законодавчого регулювання. Адже саме у рамках
фінансової системи відбуваються первісне накопичення капіталу,
продукування національного доходу і всього сукупного продукту,
а потім здійснюється розподіл та перерозподіл останніх заради
задоволення індивідуальних, приватних та суспільних проблем
(Кравчук та Ткачук, 2013). Автори підкреслюють, що
інноваційний розвиток суспільства можливий лише за наявності
потужної фінансової системи. В Україні фінансова система поки
що не вирішує складних господарських, соціальних завдань. Саме
тому створення ефективної фінансової системи потребує нових
наукових досліджень, глибокого аналізу причин і наслідків
створення та використання фондів фінансових ресурсів (Кобзєва,
2018).
З
метою
забезпечення
стабільного,
ефективного
функціонування держави, забезпечення запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
запобігання поширенню системних криз, підвищення стійкості
фінансової системи, підвищення кредитного фінансування,
діяльність банківської системи підпадає під найжорсткіше
державне регулювання у порівнянні з іншими галузями
економічної діяльності.
Нині не вироблено єдиного ані теоретичного, ані
практичного підходу щодо ступеня втручання держави в
регулювання банківських відносин. З одного боку, прихильники
вільного ринку заявляють про надання повної свободи банкам у
веденні бізнесу, а ринок сам здійснить необхідне регулювання.
Проте, як зазначила нобелівський лауреат з економіки Еленор
Остром, фінансовий ринок відрізняється від овочевого, тут не
завжди є криві попиту і пропозиції. На її думку, саморегулювання
може відігравати значну роль, проте воно повинне бути
включеним у широку систему заходів (Генри та Ярош, 2009).
Правове регулювання діяльності банківської системи
державою в Україні забезпечується на загальному рівні, яке
здійснює Верховна Рада України у формі законів та постанов, та
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на спеціальному рівні, яке реалізує Національний банк України у
формі підзаконних нормативно-правових актів.
Той факт, що впродовж двох з половиною десятиліть нашій
державі так і не вдалося вибудувати ефективну національну
фінансову систему, пояснюється цілою низкою чинників, серед
яких одним із основних є відсутність необхідного досвіду з цього
питання, адже той, що був накопичений за часів радянської епохи,
виявився непридатним для ефективної розбудови національної
економіки на ринкових засадах. Така ситуація зумовлює гостру
необхідність у вивченні та запозиченні досвіду провідних
іноземних держав щодо організації фінансової системи та
управління нею (Кобзєва, 2018).
До ключових міжнародних організацій з регулювання ринків
фінансових послуг належать Базельський комітет з питань
банківського нагляду, Група з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF), Рада з міжнародних
стандартів фінансової звітності (IASB), Міжнародна організація
комісій з цінних паперів (IOSCO), Об’єднаний комітет
європейських наглядових органів (Європейська банківська
адміністрація, або EBA), Форум фінансової стабільності (FSF),
Європейська рада із системних ризиків (ESRB), Європейська
страхова та пенсійна адміністрація (EIOPA), Європейська ринкова
та облігаційна адміністрація (ESMA).
Найвпливовішою організацією у банківській сфері, яка є
розробником міжнародних стандартів з регулювання ринку
банківських послуг, є Базельський комітет з питань банківського
нагляду. Базельський комітет було створено при Банку
міжнародних розрахунків з ініціативи центральних банків та
органів нагляду держав Групи десяти (G10) у 1974 році у місті
Базель (Швейцарія) після банкрутства німецького банку Bankhaus
Herstatt (The Basel Committee, 2019).
До основних стандартів у сфері банківського регулювання
Базельського комітету з питань банківського нагляду належать
такі:
«Базельський
конкордат»
(1974 р.),
«Міжнародна
конвергенція оцінки капіталу і стандартів капіталу» (1988 р.)
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(надалі – Базель І), «Основні принципи ефективного банківського
нагляду» (1997 р.), «Міжнародна конвергенція оцінки капіталу і
стандартів
капіталу.
Переглянута
версія»
(2004
р.)
(надалі – Базель ІІ), «Загальні регуляторні підходи до підвищення
стійкості банків і банківських систем» та «Міжнародні підходи до
вимірювання ризику ліквідності, стандартів і моніторингу»
(2010 р.) (надалі – Базель ІІІ).
Прийняття «Міжнародної конвергенції оцінки капіталу і
стандартів капіталу», більш відомої в науковій літературі як
«Базельська угода про капітал» або Базель І (1988 р.), стало
переломним етапом розвитку банківської діяльності у світі, який
започаткував інституційні зміни на міжнародному рівні. Спершу
угоду було спрямовано на регулювання діяльності міжнародних
банків. Вона була обов’язковою лише для країн-членів
Базельського комітету. Однак відносна простота й доступність
запропонованих підходів сприяли її поширенню у світі і до 2004 р.
«Базельську угоду про капітал» повністю або частково було
впроваджено майже в 130 державах, зокрема в Україні, причому
стосовно всіх банків незалежно від рівня їх міжнародної
активності (Примостка, Диба та Краснова, 2015).
«Міжнародна конвергенція оцінки капіталу і стандартів
капіталу. Переглянута версія», (Базель II), є більш складним
документом у порівнянні з Базель І, у ньому частково збережено
базові положення Базель І, проте майже замінено останній.
Базель ІІ складається з трьох напрямів регулювання
достатності капіталу банківських установ, які іменуються як
«опори»: вимоги щодо мінімального розміру власного капіталу
(перша опора), перевірка з боку органів банківського нагляду
(друга опора), прозорість та ринкова дисципліна (третя опора)
(The Basel Committee, 2019).
Базель II неодноразово піддавався негативній критиці як
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями та практиками.
Методичні рекомендації в області банківського регулювання
«Міжнародні підходи до вимірювання ризику ліквідності,
стандартів і моніторингу» розроблені Базельським комітетом з
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питань банківського нагляду у 2010 році у відповідь на недоліки у
фінансовому регулюванні, виявлені фінансовою кризою кінця
2000-х років, головною метою яких є підвищення якості
управління ризиками в банківській справі, що, в свою чергу, має
зміцнити стабільність фінансової системи в цілому (The Basel
Committee, 2019).
Усі стандарти та рекомендації Базельського комітету з
питань банківського нагляду є системно важливими для
забезпечення ефективного банківського нагляду, а також
безперечно доповнюють один одного.
Дотримання основних принципів, регламентованих у
рекомендаціях та стандартах Базельського комітету з питань
банківського нагляду, на думку представників Базельського
комітету, може стати важливим кроком у справі зміцнення
стабільності як національних, так і міжнародних фінансових
систем.
Зважаючи на те, що в Україні законодавство ґрунтується на
положеннях угоди Базель І, а імплементація Базель ІІ ще досі
незавершена, ситуація впровадження нових положень Базель ІІІ в
практику діяльності банків України є доволі невизначеною. Наразі
в нашій державі не створено достатні умови для впровадження
Базель ІІІ:
 відсутня достатня матеріальна база, адже перехід до
Базельських стандартів пов’язаний з значними затратами як для
країни, так і для кожного окремо взятого банку;
 відсутня достатня технічна база, адже впровадження нових
норм Базеля вимагатиме від банківських установ вдосконалення
системи ризик-менеджменту та ІТ-технологій та систем для
застосування сучасних моделей оцінки ризику;
 недостатнє правове забезпечення та слабкість державного
регулювання банківського сектору. Наразі, у межах «Концепції
реформи банківської системи України до 2020 року»
Національний банк України має намір отримати повний контроль
над посередниками фінансового ринку країни, що наразі не є
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доцільним. Станом на сьогоднішній день, існує необхідність
сконцентрувати усі ресурси Національного банку України для
належного відновлення, стабілізації, трансформації банківської
системи та виконання належним чином усіх функцій і завдань,
покладених на Національний банк України Конституцією України.
Враховуючи полiтичну нестaбiльність, існує ризик, що прийняття
стратегічно важливих рішень може вiдбувaтися з недостатанім
зосередженням увaги на пiдготовці даного процесу, недостатньою
оцінкою ступеня готовностi ринку до можливих змiн, нехтування
досвіду iноземних держaв.
Враховуючи, що економіка Сполучених Штатів Америки є
однією із найрозвинутіших та найпотужніших у світі, слід
приділити увагу банківській системі Сполучених Штатів Америки,
яка іменується Федеральна резервна система.
Специфічною рисою американської банківської системи
була її роздробленість та відсутність центрального емісійного
банку до початку XX ст.
У 1913 році згідно з федеральним резервним актом була
створена федеральна резервна система. Територія Сполучених
Штатів Америки була поділена на 12 округів, кожен з яких має
свій федеральний резервний банк. Окрім того, існують
25 відділень таких банків. Окрім того, будь-який комерційний
банк, який відповідає стандартним вимогам Федеральної резервної
системи, може стати членом (акціонером) місцевого регіонального
відділення.
Федеральна резервна система США відповідальна за
здійснення монетарної політики, підтримання рівня ліквідності,
надійності та стабільності банківської системи США, бере участь
у підтриманні та регулюванні платіжної системи країни, тобто
виступає керуючим органом банківської системи.
Незалежність у роботі забезпечується тим, що рішення
Федеральної резервної системи щодо кредитно-грошової політики
не схвалюються президентом або кимось із виконавчої або
законодавчої влади США, Федеральна резервна система не
отримує фінансування від Конгресу, строк повноважень членів
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Ради керівників Федеральної резервної системи охоплює декілька
строків президентських повноважень і членів Конгресу. Водночас
Федеральна резервна система підконтрольна Конгресу, який
аналізує діяльність Федеральної резервної системи і може змінити
її обов'язки законодавчим регулюванням (Board of Governors of the
Federal Reserve System, 2018).
Зазначені особливості та розгалуженість банківської системи
Сполучених Штатів Америки насамперед зумовлені федеративним
устроєм цієї країни. А також, складна, багаторівнева банківська
система США зумовлює існування в країні розгалуженого
механізму управління нею.
Підсумовуючи аналіз механізму регулювання і управління
банківською системою Сполучених Штатів Америки, можна
виокремити такі позитивні моменти:
 детальна
регламентація
повноважень
вищого
законодавчого органу держави (Конгресу США);
 регіональні органи влади окремих штатів мають значний
обсяг повноважень, що надає змогу як вирішувати питання
фінансового характеру всередині штату, так і брати участь в
управлінні загальною федеральною фінансовою системою
(Кобзєва, 2018).
За результатами проведеного аналізу можна дійти висновку,
що зумовлена федеративним устроєм Сполучених Штатів
Америки форма розгалуженої і багаторівневої банківської системи
США хоч і має багато переваг, проте наразі не співпадає із
реальними потребами здійснення правового регулювання
банківського сектору України.
Банківська система Великобританії вважається однією з
найдавніших, а також найрозвиненіших банківських систем у
світі. Акумулюючи та направляючи тимчасово вільні кошти
фізичних та юридичних осіб на розвиток виробничих галузей
країни, банківська система таким чином являється ключовою
ланкою економіки Великобританії. 1694 року був заснований
найстаріший центральний банк у світі – Банк Англії.
227

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
Кредитна
система
Великобританії
складається
з
банківського сектору та небанківських фінансових інститутів,
регулювання та нагляд за якими здійснює Банк Англії.
Функції, які виконує Банк Англії в процесі своєї діяльності,
спрямовані на виконання таких цілей:
 формування та забезпечення ефективності грошовокредитної політики, тобто підтримання стабільності національної
валюти;
 забезпечення
функціонування
фінансової
системи
Великобританії, що здійснюється через прямий контроль над
суб’єктами фінансового ринку і банками та гарантування надійної,
ефективної системи здійснення платежів;
 захист та зміцнення суспільної довіри до стабільності
банківської системи Великобританії;
 підвищення конкурентоздатності фінансової системи як
всередині країни, так і в світовому масштабі (The Bank of England,
2019).
Затвердження у 1998 році Закону "Про Банк Англії", надало
Банку Англії операційну незалежність, надало змогу самостійно
встановлювати відсоткову політику та працювати над розробкою
грошової політики. Уряд, зробивши Банк Англії незалежним на
законодавчому рівні, залишив за собою право здійснювати
контроль над його діяльністю.
За результатами проведеного аналізу можна дійти висновку,
що, враховуючи багатовіковий досвід Великобританії у сфері
побудови та здійснення правового регулювання банківської
системи, наразі орієнтиром для нашої держави щодо побудови
стабільної банківської системи може бути досягнення
Великобританії у цій галузі.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальшого розвитку. За результатами цього дослідження,
проаналізовано проблемні питання механізму здійснення
правового регулювання банківської системи в Україні,
проаналізовано міжнародний досвід у цих галузях з метою
імплементації їх у національне законодавство.
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Отже, враховуючи, що банківська система України
перебуває у процесі відновлення та стабілізації, механізм
правового регулювання банківської системи потребує пошуку
шляхів удосконалення банківського нагляду з урахуванням
міжнародного досвіду. Особливу увагу слід звернути на
встановленні єдиних правил та принципів щодо банківської
діяльності і банківського нагляду в усіх країнах. Для створення
ефективного механізму правового управління та регулювання
банківською системою України, необхідно звернути увагу на деякі
основні аспекти організації та функціонування механізмів
управління банківською системою у провідних економічнорозвинутих країнах світу та міжнародні практики. Регуляторні
органи з питань регулювання банківської системи України за
останні роки в Україні зробили низку кроків у правильному
напрямку поліпшення як банківської системи, так і усієї
фінансової системи України вцілому. Проте, станом на
сьогоднішній день, банківська система України потребує
імплементації у національне законодавство міжнародних практик
правового регулювання банківських систем.
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УНІВЕРСАЛЬНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Боротьба з корупцією є важливим завданням будь-якої
держави. Питанню антикорупційних стратегій була присвячена
низка міжнародних конференцій та засідань міжнародних
організацій.
Проблема
протидії
корупції
неодноразово
розглядалась на самітах глав розвинутих держав світу.
Мета написання даної статті – на основі сучасної
міжнародної нормативно-правової бази окреслити систему
універсальних стандартів протидії корупції.
Аналіз міжнародної нормативно-правової бази у галузі
протидії корупції дав змогу чітко визначити коло універсальних
стандартів протидії корупції. З’ясувавши формально-юридичним
методом основні функціональні зв’язки стандартів між собою та
їхню внутрішню структуру, було окреслено універсальний
міжнародний
нормативно-правовий
механізм
стандартів
протидії корупції.
У статті було з’ясовано зміст універсальних міжнародноправових антикорупційних стандартів, джерела їх закріплення.
Зроблено висновок, що безліч нових проявів корупційних явищ
змушує держави по-новому підходити до правового регулювання,
використовуючи новітні технології. Одним із основних
результатів дослідження є чітке виокремлення міжнародноправових стандартів та окреслення механізму протидії корупції.
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Також зроблено висновки, що універсальний механізм
протидії корупції представлений переліком резолюцій та
рекомендацій Організації Об’єднаних Націй та Конвенцією ООН
проти корупції від 2003 року. Конвенція заклала основи боротьби з
корупцією на універсальному рівні, використавши комплексний та
всеохоплюючий метод правового регулювання. Конвенцією було
запропоновано низку стандартизованих векторів: стандарти
реформування державного механізму; стандарти поведінки
державних
службовців; стандарти,
що встановлюють
відповідальність суб’єктів влади; стандарти забезпечення
демократичних засад; процесуальні стандарти розслідування
корупційних злочинів; стандарти міжнародної співпраці. Саме на
зазначених стандартах базується універсальний механізм
стандартів протидії корупції.
Ключові слова: корупція; міжнародно-правовий стандарт;
універсальний міжнародний нормативно-правовий механізм
стандартів протидії корупції; Конвенція ООН проти корупції.
Onishchenko Ivan, Student, National Aviation University, Kyiv,
Ukraine;
Scientific Supervisior – Voloshyn Yuriy, Doctor of Judicial
Sciences, Professor, National Aviation University, Kyiv, Ukraine
Universal Anti-Corruption Standards
Fighting corruption is an important task of any state. A number
of international conferences and meetings of international
organizations were devoted to the issue of anti-corruption strategies.
The problem of counteraction to corruption has been repeatedly
considered at summits of heads of developed countries of the world.
The purpose of writing this article is to outline the system of
universal standards for combating corruption based on the current
international legal framework.
The analysis of the international legal framework in the field of
combating corruption made it possible to clearly define a range of
universal standards against corruption. Having found out, by a formal
legal method, the basic functional relations of standards between
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themselves and their internal structure, the universal international
legal and regulatory mechanism of anti-corruption standards was
outlined.
The article clarified the content of universal international legal
anticorruption standards, their sources. It is concluded that many new
signs of corruption force states to adopt a new approach to legal
regulation, using the latest technologies. One of the main results of the
study is the clear separation of international legal standards and the
outline of the mechanism for combating corruption.
It is also concluded that the universal mechanism for combating
corruption is presented by a number of United Nations resolutions and
recommendations and the UN Convention against Corruption of 2003.
The Convention laid the foundations for combating corruption at the
universal level, using a comprehensive method of legal regulation.
The Convention proposed a number of vectors for standardization:
the standards for reforming the state machinery; standards of civil
servants’ conduct; standards setting the responsibility of the subjects of
power; standards providing democratic principles; procedural
standards for the investigation of corruption crimes; standards of
international cooperation. Universal mechanism of anti-corruption
standards is based on these standards.
Key words: corruption; international legal standard; universal
international legal and regulatory mechanism of anti-corruption
standards; UN Convention against Corruption.
Онищенко Иван, студент, Национальный авиационный
университет, г. Киев, Украина;
Научный руководитель – Волошин Юрий Алексеевич,
доктор юридических наук, профессор, Национальный авиационный
университет, г. Киев, Украина
Универсальные стандарты противодействия коррупции
Борьба с коррупцией является важной задачей любого
государства. Вопросу антикоррупционных стратегий был
посвящен ряд международных конференций и заседаний
международных организаций. Проблема противодействия
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коррупции неоднократно рассматривалась на саммитах глав
развитых государств мира.
Цель написания данной статьи – на основе современной
международной нормативно-правовой базы очертить систему
универсальных стандартов противодействия коррупции.
Анализ международной нормативно-правовой базы в сфере
противодействия коррупции позволил четко определить круг
универсальных стандартов противодействия коррупции. Выяснив
формально-юридическим методом основные функциональные
связи стандартов между собой и их внутреннюю структуру, был
обозначен универсальный международный нормативно-правовой
механизм стандартов противодействия коррупции.
В статье было выяснено содержание универсальных
международно-правовых
антикоррупционных
стандартов,
источники их закрепления. Сделан вывод, что множество новых
проявлений коррупционных явлений заставляет государства поновому подходить к правовому регулированию, используя
новейшие технологии. Одним из основных результатов
исследования является четкое выделение международно-правовых
стандартов и определение механизма противодействия
коррупции.
Также сделаны выводы, что универсальный механизм
противодействия коррупции представлен рядом резолюций и
рекомендаций Организации Объединенных Наций и Конвенцией
ООН против коррупции от 2003 года. Конвенция заложила основы
борьбы с коррупцией на универсальном уровне, используя
комплексный и всеобъемлющий метод правового регулирования.
Конвенцией был предложен ряд стандартизованных векторов:
стандарты реформирования государственного механизма;
стандарты поведения государственных служащих; стандарты,
устанавливающие
ответственность
субъектов
власти;
стандарты
обеспечения
демократических
принципов;
процессуальные стандарты расследования коррупционных
преступлений; стандарты международного сотрудничества.
Именно на указанных стандартах базируется универсальный
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механизм стандартов противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция; международно-правовой
стандарт; универсальный международный нормативно-правовой
механизм стандартов противодействия коррупции; Конвенция
ООН против коррупции.
Постановка проблеми. Будь-який прояв корупції в
державах світу є деструктивним та шкідливим. Це положення є
фундаментальним для будівництва та функціонування державного
апарату. Проте сьогодні корупційна корозія продовжує роз’їдати
демократичні підвалини як українського суспільства, так і
суспільства багатьох держав. Неефективне впровадження
міжнародних стандартів протидії корупції, низький рівень
розуміння їхнього змісту, відсутність комплексного та
всеосяжного підходу в боротьбі з корупцією лише пришвидшує її
розвиток, урізноманітнює її прояви.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій.
Проблематику універсальних та інших стандартів протидії
корупції досліджували такі вчені: В.М. Баришніков, І.В. Камлик,
В.М. Литвин, Б.В. Романюк, Л.В. Чубата та інші.
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної
проблеми. Незважаючи на значну кількість досліджень у галузі
протидії корупції, глибокого та всебічного дослідження
потребують сутність універсальних антикорупційних стандартів;
зміст Конвенції ООН проти корупції на рівні виділення основних
елементів
запобігання
корупційним
проявам;
система
антикорупційних стандартів; універсальний міжнародно-правовий
механізм стандартів протидії корупції, що базувався б на
універсальних документах.
Цілі дослідження. Визначити універсальні стандарти
протидії корупції, способи їх закріплення; систематизувати
універсальні стандарти у галузі боротьби з корупцією; окреслити
універсальний механізм стандартів протидії корупції.
Викладення основного матеріалу дослідження. У 1989 р.
у Гаазі пройшов міжнародний семінар з проблем корупції у галузі
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державного управління. Результати семінару ввійшли до порядку
денного Восьмого конгресу ООН. У резолюції Генеральної
Асамблеї А/45/121 вказувалось занепокоєння щодо негативних
наслідків злочинів на шляху до сталого розвитку, безпечного
середовища та поліпшення якості життя. Саме тому, серед іншого,
підкреслювалась необхідність у продовженні міжнародної
співпраці з метою вироблення міжнародних стандартів протидії
корупції (A/RES/45/121, 1990).
Під час роботи Восьмого конгресу ООН були розроблені
«Практичні методи боротьби з корупцією» та ухвалено резолюцію
«Корупція у сфері державного управління». У Практичних
методах боротьби з корупцією зазначається, що корупція
негативно впливає на економіку держав, підриває ефективність
урядових рішень, шкодить моралі, руйнує довіру суспільства до
влади, порушує принцип правового та неупередженого правосуддя
(A/CONF.144/8, 1990).
У Резолюції «Корупція у сфері державного управління»
йшлося про закріплення міжнародних стандартів, серед яких:
визначення антикорупційних стратегій як пріоритетних векторів
економічного та соціального розвитку; запровадження відповідних
внутрішніх процедур управління в органах державної влади для
боротьби з корупцією; вжиття заходів у державних установах для
забезпечення підзвітності та ефективних дисциплінарних заходів
для державних службовців (A/CONF.144/28/Rev.l, 1991, c. 137).
Значну увагу питанню боротьби з корупцією було приділено
на Дев’ятому Конгресі ООН у Каїрі в 1995 р. Дискусійним
моментом Конгресу став Міжнародний кодекс поведінки
державних посадових осіб, який був підготований відповідно до п.
8 Резолюції «Корупція у сфері державного управління»
(A/CONF.144/28/Rev.l, 1991, п. 8).
Важливим документом, що встановлював стандарти, стала
Резолюція ООН 51/59 від 12 грудня 1996 року, в якій було
прийнято остаточний варіант Міжнародного кодексу поведінки
державних посадових осіб. У травні 1996 року на 5 сесії ЕКОСОР
у Відні держави погодились зробити правки до Кодексу.
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В остаточному варіанті Кодексу було визначено поняття
державної посадової особи, загальні положення її статусу,
стандарти її діяльності. Було акцентовано увагу на принципах
уважності, справедливості та неупередженості у відносинах
державних посадових осіб із громадськістю, підтверджуються
принципи
недискримінації
та
заборони
зловживання
повноваженнями (Литвин, 2012, с. 146). Серед основних
стандартів діяльності посадових осіб було проголошено: заборону
неналежного отримання особистої або фінансової користі для себе
чи для своїх сімей (п. 4); заборону користування державними
грошовими коштами, майном, послугами або інформацією,
отриманою посадовими особами при виконанні, або в результаті
виконання ними своїх службових обов’язків, для діяльності, не
пов’язаної з виконанням ними офіційних функцій (п. 6); стандарт
фінансової звітності державних посадових осіб та членів їхньої
родини (п. 8); стандарт обмеження прийняття подарунків або
інших знаків уваги, що можуть вплинути на виконання ними своїх
обов’язків або прийняття рішень (п. 9); стандарт заборони
розголошення конфіденційної інформації (п. 10); стандарт
регулювання політичної діяльності держслужбовців (п. 11)
(Литвин, 2012, с. 146–147).
У вересні 1997 p. у столиці Перу Лімі відбулася
VII Міжнародна конференція з протидії корупції, в якій взяли
участь представники 93 держав, у тому числі й Україна.
Відповідно до положень Лімської декларації, ухваленої на
конференції, всі уряди зобов’язані діяти прозоро, нести
підзвітність на всіх рівнях, до того ж у цьому контексті
громадськість повинна бути забезпечена максимальним доступом
до інформації. Держави повинні забезпечити, аби державні
рахунки були відкритими для публічного перегляду. Роль
громадянського суспільства є
найбільш важливою на
національному та місцевому рівнях, де участь заохочуватиметься
забезпеченням безпосереднього доступу до інформації до тих, хто
ухвалює рішення та проводить публічні слухання у важливих
справах (Чубата, 2010, с. 340). Держави мають вдосконалити
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ефективність своїх законів, що стосуються протидії корупції,
відповідно до власних конституцій та міжнародних стандартів
прав людини (Декларація, 1997).
Отож, напередодні XXI століття було вироблено основи
універсального
механізму впровадження
антикорупційних
стандартів, проте не існувало єдності та всезагальності щодо
підходу до боротьби з корупцією. Багато норм містились у різних
резолюціях Генеральної Асамблеї та ЕКОСОР, які не мали
обов’язкової сили. Натомість виникнення нових способів
незаконного збагачення лише підкреслювали необхідність
підписання нового загальнообов’язкового документа.
Таким документом стала Конвенція ООН проти корупції від
31 жовтня 2003 року. Вчені називають її «антикорупційним
документом глобального значення», який може стати «ефективним
інструментом міжнародного співробітництва в боротьбі
з корупцією» (Баришніков, 2013, с. 54–55). Ще у січні 2000 р.
Спеціальний
комітет
з
розробки
конвенції
проти
транснаціональної організованої злочинності провів свою сьому
сесію, де дійшов висновку про доцільність розробки міжнародноправового документа проти корупції, вказавши, що він повинен
бути незалежним від Конвенції Організації Об'єднаних Націй
щодо боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.
Комітет передав свою позицію Комісії з попередження
злочинності та кримінального правосуддя. За рекомендаціями
Комісії й Економічної і Соціальної Ради Генеральна Асамблея
ухвалила резолюцію 55/61 від 4 грудня 2000 року, у якій визнала
доцільність
розробки
ефективного
міжнародно-правового
документа з протидії корупції (История, 2013, с. 2). Саме тоді
розпочався етап будівництва універсального механізму стандартів
протидії корупції.
Так, Конвенція ООН проти корупції 2003 року проголошує,
що кожна держава розробляє й здійснює або проводить ефективну
скоординовану політику протидії корупції, яка сприяє участі
суспільства і яка відображає принципи правопорядку, належного
управління державними справами й державним майном, чесності й
238

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
непідкупності, прозорості й відповідальності (Конвенція, 2003,
ст. 5)
Конвенцією ООН проти корупції також визначаються
основні параметри міжнародного співробітництва у боротьбі з
корупцією. Вона передбачає умови видачі осіб, які скоїли
корупційні злочини, передачі засуджених осіб, взаємну правову
допомогу, передачу карної справи, спільні розслідування,
спеціальні методики розслідування, заходи для повернення
активів, попередження і виявлення переказів та доходів від
злочинів, механізми вилучення майна, збір та аналіз інформації
про порушника, підготовку кадрів, технічну допомогу та інші
форми і способи взаємодії держав-учасниць (Чубата, 2010, с. 341).
Конвенція ООН про боротьбу з корупцією 2003 р. активно
встановлює вектори розробки стандартів та визначає основні
засади
реалізації
державами-учасницями
антикорупційної
політики, серед яких наступні вимоги: запровадження органу або
органів із запобігання та протидії корупції (ст. 6); оптимізація
функціонування публічного та приватного сектору (ст. 7, 12);
запровадження кодексів поведінки державних посадових осіб
(ст. 8), впорядкування сфери державних закупівель й управління
державними
фінансами
(ст. 9);
забезпечення
доступу
громадськості до процесів протидії корупції (ст. 13) тощо
(Конвенція, 2003).
Досліджуючи ці напрямки стандартизації, можна дійти
висновку про наявність певної системи стандартів, усталеної та
забезпеченої Конвенцією ООН проти корупції 2003 р. Нагадаємо,
що дана Конвенція була побудована на основі комплексного та
всеосяжного підходу з використанням всеохоплюючих методів
регулювання. Саме тому чітко вирізняється класифікація
стандартів протидії корупції: стандарти реформування державного
механізму, стандарти поведінки державних службовців, стандарти,
що встановлюють відповідальність суб’єктів влади, стандарти
забезпечення демократичних засад, процесуальні стандарти
розслідування корупційних злочинів, стандарти міжнародної
співпраці (Конвенція, 2003).
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Серед основних стандартів реформування державного
механізму протидії корупції Конвенція ООН проти корупції
2003 р. пропонує забезпечити виконання наступних стандартів:
звітність посадових службовців (ст. 8); публічне поширення
інформації, яка стосується закупівельних процедур і контрактів на
закупівлі (ч. 1 ст. 9); прозорість і звітність в управлінні
державними фінансами (ч. 2 ст. 9); доступ громадськості до
антикорупційних органів (ч. 2 ст. 13); стандарт криміналізації
розкрадання,
неправомірного
привласнення
або
іншого
нецільового використання майна державною посадовою особою
(ст. 17);
криміналізація
зловживання
впливом
(ст. 18),
зловживання
службовим
становищем
(ст. 19);
заборона
незаконного збагачення (ст. 20) тощо.
До стандартів поведінки державних службовців Конвенція
2003 року додає стандарт державної звітності перед громадськістю
(ст. 10), зміцнення чесності й непідкупності представників судової
влади (ст. 11) і т. д. (Конвенція, 2003).
Найбільш дискусійними стали стандарти щодо встановлення
відповідальності суб’єктів влади. В результаті узгодження позицій
держав було визначено стандарти,
що встановлюють
відповідальність суб’єктів влади: стандарт встановлення
ефективних
цивільно-правових,
адміністративних
або
кримінальних санкцій за невжиття антикорупційних заходів у
приватному секторі (ч. 1 ст. 12); стандарт криміналізації підкупу
національних державних посадових осіб (ст. 15) або ж іноземних
державних посадових осіб і посадових осіб міжурядових
організацій (ст. 16) та відповідальності за них; стандарт
відповідальності юридичних осіб (ст. 26) та інші (Конвенція,
2003).
Безумовно, будь-яке правове регулювання повинно
спиратись на загальновизнані принципи права та сприяти
утвердженню демократичних цінностей у суспільстві. По суті,
будь-який універсальний міжнародний стандарт протидії корупції
вже є за своєю природою таким, що спрямований на забезпечення
демократії в суспільстві. Саме тому Конвенція ООН проти
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корупції 2003 р. розробила ряд додаткових стандартів,
спрямованих на забезпечення демократичних засад, зокрема:
стандарт належності управління громадськими справами й
державним майном (ст. 1); стандарт інституціоналізації процесу
боротьби з корупцією та незалежності антикорупційних органів
(ст. 6); стандарт прозорості та адекватності правового регулювання
тощо (Конвенція, 2003).
Звертаючись до процесуальних стандартів розслідування
корупційних злочинів, Конвенція ООН проти корупції 2003 р.
акцентує увагу на елементах корупційного злочину, до яких
належать усвідомлення, намір або умисел (ст. 28). В Конвенції
2003 року йдеться про терміни давності (ст. 29), переслідування
особи, винесення судового рішення та санкції (ст. 30), захист
свідків експертів і потерпілих (ст. 32), забезпечення співпраці між
національними органами, а також їхню взаємодію з приватним
сектором (ст. 38, 39) тощо (Конвенція, 2003).
Стандарти міжнародної співпраці ґрунтуються на принципі
обопільного визнання відповідного діяння злочином та становлять
собою сукупність певних груп норм та принципів. Так, Конвенція
ООН проти корупції 2003 року активно встановлює стандарти у
процесі видачі осіб, що вчинили злочин (ст. 45); стандарти
взаємної допомоги, до яких належать стандарти допомоги в
розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді
справ. До того ж Конвенцією 2003 року затверджується принцип
максимально можливого обсягу при наданні допомоги (ст. 46);
встановлюється обов’язок співробітництва між правоохоронними
органами (ст. 47) (Конвенція, 2003).
Окремою групою універсальних стандартів міжнародної
співпраці є заходи щодо повернення активів. Так, в контексті
попередніх стандартів міжнародної співпраці та з дотриманням
основних принципів Конвенція ООН проти корупції 2003 р.
установлює стандарт запобігання переказам доходів, здобутих
злочинним шляхом, та їх виявлення (ст. 52), стандарт конфіскації
майна шляхом міжнародного співробітництва (ст. 54), стандарти у
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сфері повернення активів та розпорядження ними (ст. 57)
(Конвенція, 2003).
Як бачимо, Конвенція 2003 р. ефективно підійшла до
регулювання різноманітних корупційних проявів та негативних
явищ, заклала основи та підґрунтя універсального механізму
боротьби з корупцією.
Пізніше Управлінням ООН з наркотиків та злочинності було
видано Керівництво для законодавчих органів із реалізації
Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції 2003 р.,
яке стало корисним посібником при підготовці та здійсненні
проектів з надання двосторонньої технічної допомоги та інших
ініціатив, які будуть здійснюватися в рамках міжнародних зусиль
щодо сприяння широкій ратифікації та реалізації Конвенції ООН
проти корупції 2003 року (Guide, 2006, с. 1).
З розвитком технологій корупційні прояви набули нового
характеру. Тому виникла нагальна необхідність у врегулюванні
нових проявів корупції з використанням сучасних та новітніх
технологій. Так, було ухвалено Резолюцію ЕКОСОР 2009/22
«Міжнародне співробітництво з питань запобігання та
розслідування випадків економічного шахрайства і злочинів з
використанням особистих даних, а також переслідування і
покарання за такі діяння», у якій було запроваджено стандарти
використання інформаційних та комунікаційних технологій
(зокрема, заснування груп реагування на комп’ютерні злочини),
стандарт технічної допомоги (Литвин, 2012, с. 184).
Висновки та перспективи подальших наукових
досліджень.
Універсальний
механізм
протидії
корупції
представлений рядом резолюцій та рекомендацій Організації
Об’єднаних Націй та Конвенцією ООН проти корупції від 2003 р.
Конвенція заклала основи боротьби з корупцією на
універсальному
рівні,
використавши
комплексний
та
всеохоплюючий метод правового регулювання. Конвенцією було
запропоновано ряд стандартизаційних векторів: стандарти
реформування державного механізму; стандарти поведінки
державних
службовців;
стандарти,
що
встановлюють
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відповідальність суб’єктів влади; стандарти забезпечення
демократичних засад; процесуальні стандарти розслідування
корупційних злочинів; стандарти міжнародної співпраці. Саме на
зазначених стандартах базується універсальний механізм
стандартів протидії корупції.
Проте, безліч нових проявів корупційних явищ змушує
держави по-новому підходити до правового регулювання, постійно
його удосконалювати, використовуючи новітні технології та
методи протидії руйнівним наслідкам корупції.
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАВОСУДДЯ
У ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Державна влада в сучасних демократичних суспільствах
поділена на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Такий
принцип поділу влади покликаний попередити її узурпацію. Якщо
при здійсненні своїх повноважень органи законодавчої та
виконавчої влади перебувають в певній залежності один від
одного, то судова гілка при винесенні рішень та здійсненні
судочинства повинна залишатися незалежною від двох інших
гілок влади. Основним завданням судової гілки влади є
забезпечення права людини на правосуддя та справедливо
винесене рішення. Проте на практиці принцип незалежності
судової влади при здійсненні її прямих обов’язків не гарантується
повністю навіть у найрозвиненіших державах світу. Як
результат, відбувається порушення права людини на правосуддя.
Не є винятком і Україна, де протягом останніх років рівень
недовіри до судової влади зростає в геометричній прогресії.
У статті аналізується зміст та рівень реалізації на
практиці основних нормативно-правових актів України у галузі
забезпечення права на правосуддя (яке охоплює право на розгляд
справи та винесення рішення у розумні терміни, і право на
справедливо винесене рішення). У статті також аналізуються
випадки звернення населення України до Європейського Суду з
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прав людини. У контексті проблематики порушення права на
правосуддя аналізується зміст Закону України «Про судоустрій
та статус суддів» у контексті судової реформи, запровадженої
в 2016 р.
Ключові слова: судочинство; право на правосуддя; право на
винесення рішення судом у розумні терміни; право на розгляд
справи; право на справедливо винесене рішення; Європейський Суд
з прав людини; права людини.
Syliuchenko Hennadii, Student, Kyiv National University of
Culture and Arts, Kyiv, Ukraine;
Scientific Supervisor – Vazhna Kateryna, candidate of Judicial
Sciences, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine
The problem of ensuring the right to justice in the law
of Ukraine and the practice of the European Court of Human
Rights
State power in modern democratic societies is divided into three
branches: legislative, executive and judicial. This principle of power’s
separation is intended to prevent its usurpation. The legislative and
executive bodies are in a certain dependence on each other in
exercising their powers; the judicial branch should remain independent
from the other two branches of power in making decisions and
conducting legal proceedings. The main task of the judicial branch of
power is to ensure the human right to justice and the right to a fair
decision. However, in practice, the principle of independence of the
judiciary in the exercise of its direct duties is not fully guaranteed, even
in the most developed countries around the world. As a result, there is
a violation of the human right to justice. Ukraine is not an exception,
where in recent years the level of distrust towards the judiciary has
been growing exponentially.
The article analyzes the content and level of implementation in
practice of the main regulatory and legal acts of Ukraine in the field of
ensuring the right to justice (including the right to consider a case and
the right to make a decision within a reasonable time, and the right to a
fair decision). The article also analyzes the cases of the appeal of the
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population of Ukraine to the European Court of Human Rights. In the
context of the problem of violation of the right to justice, the content of
the Law of Ukraine “On the Judicial System and the Status of Judges”
is analyzed in the context of judicial reform carried out in 2016.
Key words: legal proceedings; the right to justice; the right to
make a decision within a reasonable time; the right to consider a case;
the right to a fair decision; the European Court of Human Rights;
human rights.
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Проблема обеспечения права на правосудие в праве
Украины и практике Европейского Суда по правам человека
Государственная власть в современных демократических
обществах разделена на три ветви: законодательную,
исполнительную и судебную. Такой принцип разделения власти
призван предупредить ее узурпацию. Если при осуществлении
своих полномочий органы законодательной и исполнительной
власти находятся в определенной зависимости друг от друга, то
судебная ветвь при вынесении решений и осуществлении
судопроизводства должна оставаться независимой от двух
других ветвей власти. Основной задачей судебной ветви власти
является обеспечение права человека на правосудие и справедливо
вынесенное решение. Однако на практике принцип независимости
судебной власти при осуществлении ее прямых обязанностей не
гарантируется полностью даже в наиболее развитых странах
мира. Как результат, происходит нарушение права человека на
правосудие. Не является исключением и Украина, где в течение
последних лет уровень недоверия к судебной власти растет в
геометрической прогрессии.
В статье анализируется содержание и уровень реализации
на практике основных нормативно-правовых актов Украины в
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сфере обеспечения права на правосудие (включающее в себя право
на рассмотрение дела, вынесение решения в разумные сроки, и
право на справедливо вынесенное решение). В статье также
анализируются случаи обращения населения Украины в
Европейский Суд по правам человека. В контексте проблематики
нарушение права на правосудие анализируется содержание
Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в
контексте судебной реформы, проводимой в 2016 г.
Ключевые слова: судопроизводство; право на правосудие;
право на вынесение решения судом в разумные сроки; право на
рассмотрение дела; право на справедливо вынесенное решение;
Европейский Суд по правам человека; права человека.
Вступ. Відповідно до звіту Державної судової адміністрації
України щодо стану здійснення правосуддя судами України у
2018 р. варто виокремити такі пункти, які відображають основні
види порушень права людини на правосуддя під час судового
розгляду, а саме: недотримання строків розгляду справ та
незадовільна якість розгляду справ судами першої інстанції.
Зважаючи на аналіз діяльності місцевих судів, варто звернути
увагу на те, що тенденція до погіршення діяльності судів загальної
юрисдикції продовжує зростати. Як результат, вищевказані
порушення стають причиною звернення громадян України до
Європейського Суду з прав людини задля забезпечення та
реалізації свого права на правосуддя. Саме питання забезпеченості
права на правосуддя в Україні потребує детальнішого аналізу в
контексті нормативно-правових актів у галузі судоустрою України
в контексті можливості для населення України звернення до
Європейського суду з прав людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему
реалізації права на правосуддя досліджували, зокрема, такі
українські вчені: А. Головін, І. С. Гриценко, І. М. Жаровська,
О. П. Кучинська,
А. В. Лужанський,
Н. В. Марущак,
О. В. Негодченко,
О. М. Овчаренко,
М. Погорецький,
Н. І. Севастьянова, В. М. Тертишник та інші.
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Виділення не розв’язаних раніше частин загальної
проблеми. Задля виділення основних аспектів питання
забезпеченості права на доступне правосуддя в Україні та
реалізації права на оскарження рішень українських судів в
Європейському Суді з прав людини подальшого дослідження
потребують нормативно-правові акти, прийняті Верховною Радою
України в 2016 р. у контексті проведення судової реформи.
Постановка завдання дослідження. Проаналізувати
основні проблеми у сфері забезпечення права на правосуддя в
Україні; розкрити ефективність нормативно-правових та
інституційних механізмів забезпечення права на правосуддя для
населення України на внутрішньодержавному та міжнародному
(в рамках Європейського суду з прав людини) рівнях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення
справедливого правосуддя є обов’язком держави та одночасно
ключовою ознакою демократичного суспільства. Право на
правосуддя, яке включає в себе право на розгляд справи та
винесення рішення у розумні терміни, і право на справедливо
винесене рішення є одними з фундаментальних прав людини в
сучасному суспільстві. Проте, державні механізми дотримання
прав людини під час судового розгляду не завжди в змозі створити
необхідні умови для забезпечення права на справедливе
правосуддя. Актуальною ця проблема є й для України.
На початкових етапах зародження державності в УРСР
видавалися різноманітні декрети та постанови, які були
спрямовані на трансформування та ліквідацію судової системи,
створеної під час Центральної Ради та Директорії. Судоустрій,
який розглядався як елемент «класового панування поміщиків і
капіталістів»,
декретом
Всеукраїнського
центрального
виконавчого комітету було ліквідовано і замінено «революційним
правосуддям». Метою «революційного правосуддя» в Україні
стало придушення класових супротивників. Здійснювалось таке
правосуддя через революційні трибунали та народні суди,
передбачені Тимчасовим положенням від 20 лютого 1919 р.
(Іванов, 2007). Загалом, судова система УРСР характеризувалася
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антигуманністю, яка особливо проявилася в 1930-ті рр., коли
вироки репресованим особам виносили «суди-трійки», які одразу
ж виконували ці вироки, розстрілюючи репресованих осіб.
Основною метою такої організації судової системи та держави
стала політика залякування та втручання в особисте життя
громадян, тобто тотальне порушення прав людини та
громадянина, передбачених нормами міжнародного права.
Звичайно, судова система України радянського періоду та
незалежної України суттєво відрізняються. Розділ ІІ Конституції
України містить перелік прав, свобод та обов'язків людини та
громадянина. Права людини у сфері судового захисту передбачені
статтями 55, 58, 59, 61, 62, 63. Зокрема, стаття 59 передбачає право
кожної людини (не лише громадянина України) на професійну
правничу допомогу. У випадках, передбачених законом,
ця допомога надається безоплатно (Конституція України, 1996).
Зі змісту даної статті випливає, що держава гарантує кожній особі
право на правову допомогу та судовий захист. В сучасних реаліях
стаття 59 Конституції України забезпечується повною мірою:
кожна людина може вільно на власний розсуд обирати собі
захисника, але, якщо вона є матеріально незабезпеченою,
то держава безоплатно надає такій особі правову допомогу.
Зокрема, Міністерством юстиції України створені Центри надання
безоплатної правової допомоги.
Справи різних галузей права, доходячи до суду, часто
залишаються не розглянутими, іноді процес їх розгляду
затягується, або ж взагалі виноситься несправедливе рішення,
яке суперечить законодавству. Стаття 129 Конституції України
містить перелік основних засад судочинства, без яких неможливе
винесення справедливого судового рішення. Засадами, на які
варто першочергово звернути увагу і які найчастіше порушуються,
є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом
та розумні терміни розгляду справи (Конституція України, 1996).
Аналізуючи засади судочинства, можна зробити висновок, що в
українському законодавстві не передбачений механізм реалізації
права на своєчасне винесення рішення. В законодавстві
250

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
не визначені максимальні терміни розгляду справи, яких повинен
дотримуватись суд, що часто призводить до порушень прав
людини.
Затягування терміну розгляду справ є однією з частих
причин звернення громадян України до Європейського Cуду
з прав людини (далі – ЄСПЛ) проти України. В результаті
розгляду таких справ ЄСПЛ у більшості випадків виносить
рішення на користь громадян України та змушує Кабінет
Міністрів відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, отриману
внаслідок невчасно або несправедливо винесеного рішення.
Однак, разом з тим ЄСПЛ не може скасувати рішення, винесене
судом України будь-якої інстанції, навіть якщо таке рішення було
винесене всупереч законодавству України. Прикладом таких справ
можуть бути справи «Єрохін та інші проти України», «Шевчук та
інші проти України» тощо. Заявники скаржилися на надмірну
тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному
законодавстві ефективного засобу юридичного захисту (Judgments
and decisions, 2017). Як наслідок, ЄСПЛ зобов'язував Кабінет
Міністрів України в кожній зі справ сплатити потерпілим суми в
розмірі від 300 до 4000 євро.
Враховуючи аналіз практики Європейського суду з прав
людини, можна зробити наступні висновки:
– дотримання права на розумні строки розгляду справ судом
на державному рівні в Україні забезпечується неефективно; право
на захист вказаного права на міжнародному рівні передбачається
та забезпечується достатньо ефективно (зокрема, Європейським
Судом з прав людини);
– ЄСПЛ зобов'язує державу відшкодовувати особам шкоду,
завдану в результаті затягування розгляду справ судом;
– Верховна Рада України не в змозі вже протягом десятиліть
внести зміни до законодавства, які б встановлювали достатньо
ефективний механізм реалізації права на справедливе правосуддя.
Ефективність судової системи України в сфері дотримання
прав людини значно знижує високий рівень корумпованості судів
всіх інстанцій. Для того, щоб зупинити розповсюдження корупції
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в 2016 р. Верховна Рада України прийняла поданий президентом
законопроект «Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя)», яким повністю змінилися Розділ VIII
«Правосуддя» та Розділ ХІІ «Конституційний Суд України».
Особливістю цього законопроекту стала можливість
звернення
кожного
(незалежно
від
громадянства)
із
конституційною скаргою до Конституційного Суду України
(далі – КСУ). Дана норма стала нововведенням, оскільки
попередня редакція Конституції не передбачала такого звернення.
Відповідно до статті 1511 Конституції Конституційний Суд
України «вирішує питання про відповідність Конституції України
(конституційність) закону України за конституційною скаргою
особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому
рішенні в її справі закон України суперечить Конституції
України» (Конституція України, 1996). Проте, у цій же статті
вказується, що конституційна скарга може бути подана особою «в
разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту
вичерпано» (Констиуція України, 1996).
Наступним нормативно-правовим актом судової реформи
став Закон України «Про судоустрій і статус суддів»
(далі – Закон), який передбачає дисциплінарну відповідальність
суддів за результати своєї роботи та поведінку під час судового
процесу. Україна посідає одне з передових місць в Європі за
кількістю дисциплінарних проваджень проти суддів. Беручи до
уваги цей факт, варто зазначити, що покарання вважається на
сьогодні одним із дієвих засобів ефективної роботи суддів.
Діяльність судової системи України дедалі більше ускладнюється,
зважаючи на зростання кількості справ. Значну частину
суддівського корпусу на сьогодні складають молоді юристи, які
нещодавно закінчили університет та мають невеликий життєвий та
професійний досвід. Водночас постійне оновлення законодавства
не дає змоги суддям детально вивчити новоприйняті закони,
що також стає однією з причин порушення права на правосуддя.
Тим більше, велика завантаженість та відсутність необхідної
кількості суддів в місцевих судах перешкоджає нормальному
252

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
здійсненню суддями їх повноважень. При відборі кандидатів на
посаду суддів часто не перевіряються їх організаційні здібності.
В умовах сучасного швидкого розвитку технологій та відкритості і
публічності судової системи, які говорять про демократичність
держави, однією з вимог до суддів повинна бути здатність
проявляти себе як публічну особу (Маляренко, 2013).
Як результат, від поведінки суддів та ефективності виконання
ними своїх обов’язків залежать рівень довіри суспільства до всієї
судової системи.
Стаття 107 Закону передбачає право будь-якої особи на
звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді
(дисциплінарною скаргою). Громадяни здійснюють зазначене
право особисто або через адвоката, юридичні особи – через
адвоката, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування – через своїх керівників або представників
(Закон, 2017). Із законодавчого визначення припускаємо, що зі
скаргою на дії судді може звернутись кожна особа, тобто якщо
голова суду, заступник голови суду, інший суддя або працівник
суду бачить порушення або конфлікт інтересів в діях іншого судді,
то він повинен звертатись як «будь-яка особа». При цьому скарга
повинна стосуватись конкретного судді. Розгляд скарги щодо
порушення суддею процедури судового розгляду здійснюється
дисциплінарними палатами Вищої Ради правосуддя відповідно до
статті 108 Закону.
Незважаючи на описані вище зміни в законодавстві, часто
звернення із дисциплінарною скаргою щодо судді не приносить
належного результату. Це стає ще однією причиною звернення
громадян України до Європейського суду з прав людини. Право на
звернення до міжнародних судових установ є одним із прав
людини у сфері судового захисту, яке гарантується статтею 55
Конституції України.
Узагальнюючи вищевикладене, можна виокремити наступні
причини недостатнього дотримання права людини на правосуддя,
серед
яких,
зокрема: недостатнє
фінансування
судів;
завантаженість справами суддів; відсутність необхідної кількості
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суддівського корпусу; недосконалість механізму дисциплінарної
відповідальності суддів; неефективний механізм виконання
судових рішень; ускладнена судова процедура розгляду справ
(Галайденко, 2010). Ці причини стають перешкодою для громадян
на шляху реалізації їх права на правосуддя.
Для забезпечення права людини та громадянина на
правосуддя перш за все Верховна Рада України має прийняти
закони, що встановлять особливий порядок фінансування
діяльності всіх судів України з метою забезпечення гарантій їх
незалежності при здійсненні судочинства, внести відповідні зміни
до процесуального законодавства, які мають спростити судові
процедури та посилити відповідальність сторін судового процесу
за невиконання рішення.
Однією з основних перспектив реалізації права на
правосуддя є вдосконалення норм про дисциплінарну
відповідальність суддів, а саме: доповнення переліку обов’язків
судді;
розширення
переліку
дисциплінарних
стягнень;
регламентація таких стадій дисциплінарного провадження як
виконання рішення у справі й перегляд рішення по скарзі.
Забезпечення однакового застосування законодавства
судами, впровадження та розвиток альтернативних способів
вирішення спорів, створення системи правової допомоги,
удосконалення системи виконання судових рішень – ці та інші
заходи можуть покращити здійснення судочинства, що, в свою
чергу, потягне за собою підвищення рівня правосуддя та права на
справедливий суд. Це не лише має зробити кращим українське
правосуддя, але підняти його до рівня європейських країн
Висновки. Право на правосуддя, яке включає в себе право
на розгляд справи та винесення рішення у розумні терміни, і право
на справедливо винесене рішення, є одними з фундаментальних
прав людини в сучасному суспільстві. Проте, державні механізми
дотримання прав людини під час судового розгляду не завжди в
змозі створити необхідні умови для забезпечення права на
справедливе правосуддя. Судові справи в Україні, доходячи до
суду, часто залишаються не розглянутими, іноді процес їх
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розгляду затягується, або ж взагалі виноситься несправедливе
рішення, яке суперечить законодавству. Затягування терміну
розгляду справ є однією з частих причин звернення громадян
України до Європейського суду з прав людини проти України. В
результаті розгляду таких справ ЄСПЛ у більшості випадків
виносить рішення на користь громадян України.
Можна виокремити, зокрема, такі причини недостатнього
дотримання в Україні права людини на правосуддя: недостатнє
фінансування судів; завантаженість справами суддів; відсутність
необхідної кількості суддівського корпусу; недосконалість
механізму дисциплінарної відповідальності суддів; неефективний
механізм виконання судових рішень; ускладнена судова процедура
розгляду справ та ін. Ці та інші причини стають перешкодою для
населення на шляху реалізації їх права на правосуддя.
Дотримання права на розумні строки розгляду справ судом
на державному рівні в Україні забезпечується неефективно; проте,
захист вказаного права на міжнародному рівні передбачається та
забезпечується достатньо ефективно (зокрема, Європейським
Судом з прав людини).
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РОЗГЛЯД СПРАВИ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ
В МІЖНАРОДНОМУ СУДІ ООН
Зважаючи на тривалу збройну агресію Російської Федерації
проти України та необхідність мирного врегулювання конфлікту,
Україна подала позов до Міжнародного Суду ООН
(далі – МС ООН). Міжнародний Суд ООН є основною судовою
інстанцією ООН, що розглядає спори між державами за
порушення ними своїх міжнародно-правових зобов’язань. Так,
Україна у позовній заяві від 16 січня 2017 р. апелює до порушення
Російською Федерацією низки норм Міжнародної конвенції щодо
боротьби із фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У даній статті
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розглянуто деякі аспекти подання заяви Україною проти Росії,
зокрема проаналізовано аргументацію української сторони.
Вказується, що метою позову України стало притягнення
Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за
вчинення актів тероризму і расової дискримінації під час
здійснення Росією агресії проти України. Для запобігання
вчинення подальших непоправних ущемлень прав України та її
громадян та задля попередження погіршення чи розширення
суперечки між сторонами в контексті Міжнародної конвенції по
боротьбі із фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Україна
звернулася до МС ООН з проханням призначити тимчасові заходи
до вирішення цієї справи по суті. Тому у статті також
досліджено Наказ Міжнародного Суду ООН щодо призначення
тимчасових заходів за Міжнародною конвенцією про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації та проаналізовано відмову в
їх призначенні за Міжнародною конвенцією по боротьбі із
фінансуванням тероризму.
Ключові слова: Міжнародний Суд ООН; Україна;
територіальна цілісність; Російська Федерація; агресія;
окупація; міжнародний злочин; тероризм; дискримінація;
тимчасові заходи.
Kheleniuk Maryna,Student, National Aviation University, Kyiv,
Ukraine;
Scientific Supervisor – Vazhna Kateryna, candidate of Judicial
Sciences, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine
Review of the case “Ukraine against Russia” by International
Court of Justice
In regard of the continued armed aggression of the Russian
Federation against Ukraine and the necessity for a peaceful settlement
of the conflict, Ukraine has filed an application to the International
Court of Justice. ICJ is the main judicial body of the United Nations,
which resolves disputes between states for violation their international
legal obligations. So, in its application, Ukraine claims to violations
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the norms of the International Convention for the Suppression of the
Financing of Terrorism and International Convention on Elimination
of All Forms of Racial Discrimination by Russian Federation. The
article reviews Ukraine`s application against Russia and, in particular,
analyses
the
arguments
of
Ukrainian
side.
Therefore, the purpose of the claim was to bring the Russian
Federation to responsibility for the commission of acts of terrorism and
discrimination during its illegal aggression against Ukraine. In order
to prevent irreparable infringements of the rights of Ukraine and its
citizens and to avoid deteriorating or widening the dispute between the
parties within the framework of the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism and International
Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
Ukraine appealed to the Court to impose provisional measures on the
merits of the case. Therefore, the article also examines the Order of the
United Nations on the appointment of provisional measures under the
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination and analyzes the refusal of their appointment under the
International Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism.
Key words: International Court of Justice; Ukraine; territorial
integrity; Russian Federation; aggression; occupation; international
crime; terrorism; discrimination; provisional measures
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Рассмотрение
дела
Украины
против
России
в Международном Суде ООН
Принимая во внимание длительную вооруженную агрессию
Российской Федерации против Украины и необходимость мирного
урегулирования
конфликта,
Украина
подала
иск
в
Международный Суд ООН. МС ООН – главный судебный орган
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ООН, который рассматривает споры между государствами изза нарушения ими международно-правовых обязательств. Так,
Украина в исковом заявлении от 16 января 2017 апеллирует к
нарушению Российской Федерацией ряда норм Международной
конвенции по борьбе с финансированием терроризма и
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. В статье рассмотрено исковое заявление
Украины против России, в частности проанализировано
аргументацию украинской стороны. Поэтому целью иска стало
привлечение Российской Федерации к ответственности за
совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее
незаконной агрессии против Украины. Для предотвращения
непоправимых ущемлений прав Украины и ее граждан и во
избежание ухудшения или расширения спора между сторонами в
рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием
терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, Украина обратилась в Суд с просьбой
назначить временные меры до решения этого дела по существу.
Поэтому в статье также исследованы Приказ МС ООН о
назначении временных мер по Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации и проанализирован
отказ в их назначении по Международной конвенции по борьбе с
финансированием терроризма.
Ключевые слова: Международный Суд ООН; Украина;
территориальная целостность; Российская Федерация; агрессия;
оккупация;
международное
преступление;
терроризм;
дискриминация; временные меры
Постановка проблеми. В умoвaх тривaлої збрoйнoї aгрeсiї
Рoсiйськoї Фeдeрaцiї нa схoдi Укрaїни, a тaкoж звaжaючи нa
нeзaкoнну aнeксiю Рoсiєю Криму, нaдзвичaйнo вaжливим є
питaння притягнeння РФ дo вiдпoвiдaльнoстi зa її мiжнaрoднoпрoтипрaвнi дiяння прoти Укрaїни. Мiжнaрoдний Суд OOН –
гoлoвний судoвий oргaн OOН, щo рoзглядaє прaвoвi супeрeчки
мiж дeржaвaми, пoв’язaнi iз пoрушeнням їх мiжнaрoднo-прaвoвих
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зoбoв’язaнь тa мoжe винoсити oбoв’язкoвi дo викoнaння рiшeння.
Oсoбливiстю згaдaнoї судoвoї iнстaнцiї є тe, щo oбoв’язкoвiсть
рiшeнь зaлeжить вiд визнaння дeржaвaми-стoрoнaми спрaви
юрисдикцiї Суду в кожній кoнкрeтнiй спрaвi. Нaйчaстiшe Суд
рoзглядaє спoри щoдo нeзaкoннoгo зaстoсувaння сили,
тeритoрiaльнi супeрeчки тoщo. Укрaїнa звeрнулaсь дo МС OOН iз
пoзoвoм прoти Рoсiйськoї Фeдeрaцiї 16 сiчня 2017 р. Стaнoм нa
бeрeзeнь 2019 р., судoвий рoзгляд спрaви пo сутi щe нe
рoзпoчaвся.
Ситуaцiєю в Укрaїнi глибoкo зaнeпoкoєнe мiжнaрoднe
спiвтoвaриствo. Тaк, зa iнiцiaтиви укрaїнськoї стoрoни булo
прийнятo рeзoлюцiю Гeнeрaльнoї Aсaмблeї OOН вiд 27 бeрeзня
2014 рoку «Тeритoрiaльнa цiлiснiсть Укрaїни» (A/Res/68/262), щo
пiдтвeрдилa кoрдoни Укрaїни тa вкaзaлa нa вiдсутнiсть будь-яких
прaвoвих пiдстaв для їх змiни (A/Res/68/262, 2004). У рeзoлюцiях
ГA OOН вiд 19 грудня 2016 рoку «Ситуaцiя з прaвaми людини в
Aвтoнoмнiй Рeспублiцi Крим тa мiстi Сeвaстoпoль (Укрaїнa)»
(A/Res/71/205) тa вiд 19 грудня 2017 р. «Ситуaцiя з прaвaми
людини в Aвтoнoмнiй Рeспублiцi Крим тa мiстi Сeвaстoпoль
(Укрaїнa)» (A/Res/72/190) булo зaсуджeнo нeзaкoннe встaнoвлeння
РФ свoєї юрисдикцiї в Криму тa зaкликaнo РФ пoвнiстю викoнaти
Нaкaз МС OOН вiд 19 квiтня 2017 р. (A/Res/71/205, 2016;
A/Res/72/190, 2018).
З мeтoю зaхисту свoїх нaцioнaльних iнтeрeсiв, Укрaїнa вeдe
aктивну диплoмaтичну дiяльнiсть, шляхoм пoдaння зaяв прoти РФ
дo Мiжнaрoднoгo суду OOН, Єврoпeйськoгo суду з прaв людини,
Мiжнaрoднoгo кримiнaльнoгo суду, Мiжнaрoднoгo трибунaлу з
мoрськoгo прaвa.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i публiкaцiй. Пoзoв Укрaїни
дo МС OOН прoти РФ у пeршу чeргу мaє нa мeтi зaхист
сувeрeнiтeту i тeритoрiaльнoї цiлiснoстi Укрaїни. Прoблeмaтику
зaхисту сувeрeнiтeту i тeритoрiaльнoї цiлiснoстi дoслiджувaли,
зокрема, нaступнi укрaїнськi вчeнi: М. В. Бурoмeнський,
В. Г. Буткeвич, О. В. Буткeвич, В. А. Вaсилeнкo,
М. М. Гнaтoвський, О. В. Зaдoрoжнiй, А. О. Кoринeвич тa iн.
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У кoнтeкстi дaнoї прoблeмaтики вийшлa др укoм кoлeктивнa
мoнoгрaфiя «Укрaїнськa рeвoлюцiя гiднoстi, aгрeсiя РФ i
мiжнaрoднe прaвo». Кoрифeї укрaїнськoї шкoли мiжнaрoднoгo
прaвa здiйснили мiжнaрoднo-прaвoвий aнaлiз пoдiй в Укрaїнi у
пeрioд з листoпaдa 2013 р. дo лiтa 2014 р., a тaкoж зрoбили спрoбу
дaти прaвoву квaлiфiкaцiю подіям нa Мaйдaнi Нeзaлeжнoстi у
К и є в i п iд чa с Рe вo л ю ц iї г iд н o с т i (л и с тo п a д 2 0 1 3 р . –
лютий 2014 р.), aгрeсiї РФ щoдo Укрaїни, щo мaлa нaслiдкoм
aнeксiю Криму тa пoдiям нa схoдi Укрaїни, зoкрeмa дiяльнoстi
т.з. угруп увaн ь «ДНР » тa «ЛНР » (Aн тoнoвич, 2015).
Видiлeння нe вирiшeних рaнiшe чaстин зaгaльнoї
прoблeми. Oкрeмoгo глибoкoгo aнaлiзу у кoнтeкстi зaхисту
сувeрeнiтeту i тeритoрiaльнoї цiлiснoстi Укрaїни пoтрeбують
мiжнaрoднo-прaвoвi aспeкти пoдaння пoзoву Укрaїнoю прoти Рoсiї
у Мiжнaрoдний суд OOН, a тaкoж сaм рoзгляд спрaви
Мiжнaрoдним Судoм OOН.
Пoстaнoвкa зaвдaння дoслiджeння. Мeтa стaттi –
дoслiджeння тa aнaлiз пoзoвнoї зaяви Укрaїни прoти Рoсiйськoї
Фeдeрaцiї дo МС OOН.
Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу дoслiджeння. Укрaїнa пoдaлa
пoзoв прoти Рoсiї дo МС OOН 16 сiчня 2017 р. у зв’язку iз
нeвикoнaнням Рoсiєю свoїх зoбoв’язaнь, пoрушeнням нoрм
мiжнaрoднoгo прaвa, aнeксiєю Криму тa тривaлoю збрoйнoю
aгрeсiєю нa схoдi Укрaїни. У вступнiй чaстинi пoзoвнoї зaяви
oписaнo пeрeдумoви спрaви тa нaвeдeнo oбстaвини ситуaцiї, щo
призвeлa дo пoрушeння прaв людини.
Тaк, укрaїнськa стoрoнa нaгoлoсилa, щo 24 сeрпня 1991 р.
Укрaїнa прoгoлoсилa свoю нeзaлeжнiсть, a РФ, в свoю чeргу,
прийнялa урoчистi зoбoв’язaння пoвaжaти сувeрeнiтeт тa
тeритoрiaльну цiлiснiсть Укрaїни у її мiжнaрoднo-визнaних
кoрдoнaх. Прoтe рoсiйськi лiдeри зa oстaннi дeсять рoкiв вeдуть
«прo-сoюзну» пoлiтику, спрямoвaну нa вiднoвлeння пaнувaння
Рoсiї нaд сусiднiми дeржaвaми, a Укрaїнa стaлa цiллю для
рoсiйськoгo втручaння тa aгрeсiї. Пoрушуючи взятi нa сeбe
мiжнaрoднo-прaвoвi зoбoв’язaння, Рoсiя нaмaгaється дoмiнувaти
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нaд Укрaїнoю, викoристoвуючи eкoнoмiчнi, пoлiтичнi тa нaвiть
вiйськoвi сили (Пoзoвнa зaявa, 2017, para 1).
Тaкoж у зaявi прo пoрушeння спрaви в МС OOН вiд 16 сiчня
2017 р. пiдкрeслeнo спрямoвaнiсть пoлiтики Укрaїни дo
єврoiнтeгрaцiї. В умoвaх гoтoвнoстi укрaїнськoї стoрoни дo
пiдписaння Угoди прo aсoцiaцiю з Єврoпeйським Сoюзoм, Рoсiя
пoсилилa eкoнoмiчний тиск нa Укрaїну шляхoм нaклaдeння
oднoстoрoннiх тoргoвeльних oбмeжeнь, зoкрeмa нa гaз (Пoзoвнa
зaявa, 2017, para 2). Пiсля Рeвoлюцiї гiднoстi, РФ пiдвищилa рiвeнь
втручaння в укрaїнськi спрaви дo нoвих нeбeзпeчних рiвнiв,
шляхoм
зaлучeння
вiйськoвoслужбoвцiв,
фiнaнсувaння
тeрoристичних aктiв тa пoрушeнь i oбмeжeнь прaв людини щoдo
мiльйoнiв грoмaдян Укрaїни (Пoзoвнa зaявa, 2017, para 3).
У пoзoвнiй зaявi, крiм тoгo, пiдкрeслюється, щo нa Схoдi
Укрaїни Рoсiйськa Фeдeрaцiя пiдбурювaлa тa пiдтримувaлa
oзбрoєнe пoвстaння прoти влaди укрaїнськoї дeржaви, в тoму числi
систeмaтичнo пoстaчaючи вaжкe oзбрoєння нeзaкoнним збрoйним
угрупувaнням. У Aвтoнoмнiй Рeспублiцi Крим тa м. Сeвaстoпoль,
РФ пoрушилa Стaтут OOН, зaхoпивши чaстину сувeрeннoї
тeритoрiї Укрaїни вiйськoвoю силoю. В рeзультaтi рoсiйськoї
aгрeсiї прoти Укрaїни, зaгинули тисячi цивiльних oсiб тa булo
витiснeнo приблизнo двa мiльйoни людeй (Пoзoвнa зaявa, 2017,
para 4–6).
Пoзoв мiстить скaрги щoдo фiнaнсувaння тeрoризму
в рeгioнi, a тaкoж прo пeрeслiдувaння eтнiчних мeншин в Укрaїнi,
включaючи пoгaнe пoвoджeння з кримськими тaтaрaми тa
знищeння культурних цiннoстeй. Тaким чинoм, Укрaїнa
звинувaчує Рoсiю у пoрушeннi нoрм Мiжнaрoднoї кoнвeнцiї прo
бoрoтьбу iз фiнaнсувaнням тeрoризму вiд 9 грудня 1999 р. тa
Мiжнaрoднoї кoнвeнцiї прo лiквiдaцiю всiх фoрм рaсoвoї
дискримiнaцiї вiд 21 грудня 1965 р. (Пoзoвнa зaявa, 2017, para 7,
13). Дo кoмпeтeнцiї МС OOН нaлeжить встaнoвлeння фaкту
пoрушeння нoрм мiжнaрoднo-прaвoвих дoкумeнтiв, рaтифiкoвaних
oбoмa дeржaвaми. Oскiльки Укрaїнa тa Рoсiя рaтифiкувaли oбидвi
вищeзгaдaнi кoнвeнцiї, тo Суд мoжe рoзглядaти спрaву бeз
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спeцiaльнoї дoдaткoвoї згoди РФ нa рoзгляд дaнoї кoнкрeтнoї
спрaви в МС OOН. У бeрeзнi 2017 р. Рoсiя визнaлa юрисдикцiю
Суду у дaнiй спрaвi.
Укрaїнa у свoїй зaявi звeртaється дo МС OOН з прoхaнням
визнaти виннoю Рoсiйську Фeдeрaцiю, якa чeрeз свoї дeржaвнi
oргaни, дeржaвних aгeнтiв тa iнших oсiб тa устaнoв,
щo здiйснюють дiяльнiсть як урядoвий oргaн, тa iнших aгeнтiв,
щo дiють зa її вкaзiвкaми aбo пiд її кeрiвництвoм тa кoнтрoлeм у
пoрушeннi свoїх зoбoв'язaнь зa Кoнвeнцiєю прo фiнaнсувaння
тeрoризму.
Укрaїнa aпeлювaлa дo Суду з прoхaнням зoбoв’язaти Рoсiю:
– нeгaйнo i бeззaстeрeжнo припинити i вiдмoвитися вiд усiх
фoрм пiдтримки, в тoму числi нaдaння грoшeй, збрoї тa нaвчaння,
нeзaкoнних збрoйних угрупувaнь, якi зaймaються тeрoристичнoю
дiяльнiстю в Укрaїнi, у тoму числi ДНР, ЛНР, Хaркiвських
пaртизaнiв тa пoв'язaних з ними груп тa oсiб (Пoзoвнa зaявa, 2017,
para 136, a);
– нeгaйнo дoклaсти всiх зусиль для тoгo, щoб зaбeзпeчити
вилучeння тaкoї збрoї тa збрoйних зaгoнiв з Укрaїни (Пoзoвнa
зaявa, 2017, para 136, b);
– здiйснити пoвну кoмпeнсaцiю Укрaїнi зa збиття
Мaлaйзiйськoгo бoїнгу, зa oбстрiл цивiльнoгo нaсeлeння у
м. Вoлнoвaхa, м. Крaмaтoрськ, м. Мaрiупoль, м. Хaркiв тa всi iншi
aкти тeрoризму Рoсiйськoї Фeдeрaцiї, щo були викликaнi тa
пiдтримaнi шляхoм фiнaнсувaння тeрoризму (Пoзoвнa зaявa, 2017,
para 136, g, h, i, k, l).
Укрaїнa тaкoж прoсить визнaти пoрушeння Рoсiєю
Мiжнaрoднoї кoнвeнцiї прo лiквiдaцiю всiх фoрм рaсoвoї
дискримiнaцiї тa зoбoв’язaти її:
– нeгaйнo припинити i вiдмoвитися вiд пoлiтики
культурнoгo знищeння, вжити всiх нeoбхiдних тa вiдпoвiдних
зaхoдiв для зaбeзпeчeння пoвнoгo тa рiвнoгo зaкoннoгo зaхисту
всiх груп oсiб в oкупoвaнoму Рoсiєю Криму, включaючи
кримських тaтaр i eтнiчних укрaїнцiв (Пoзoвнa зaявa, 2017, para
138, a);
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– нeгaйнo
вiднoвити
всi
прaвa
Мeджлiсу
кримськoтaтaрськoгo нaрoду i кримськoтaтaрських лiдeрiв в
oкупoвaнoму Рoсiєю Криму (Пoзoвнa зaявa, 2017, para 138, b);
– здiйснити пoвну кoмпeнсaцiю усiм жeртвaм пoлiтики
дискримiнaцiї Рoсiйськoї Фeдeрaцiї в oкупoвaнoму Криму
(Пoзoвнa зaявa, 2017, para 138, k).
У 3 рoздiлi пoзoву «Фaкти» укрaїнськa стoрoнa виклaлa
мaтeрiaли щoдo рoсiйськoї iнтeрвeнцiї, пoстaчaння Рoсiєю збрoї тa
фiнaнсувaння нeзaкoнних збрoйних угрупувaнь нa тeритoрiї
Укрaїни, нaпaду нa Мaлaйзiйський бoїнг МН17, aртилeрiйськoгo
oбстрiлу цивiльнoгo нaсeлeння, скидaння бoмб нa укрaїнськi мiстa
тoщo (Пoзoвнa зaявa, 2017, III).
Крiм тoгo, пoсилaючись нa ст. 41 Стaтуту МС OOН, тa ст.
73, 74 тa 75 Рeглaмeнту МС OOН, Укрaїнa звeрнулaсь дo Суду iз
тeрмiнoвим зaпитoм зaпрoвaдити тимчaсoвi зaхoди, спрямoвaнi нa
зaпoбiгaння прoдoвжeнню пoрушeнь прaв людини з бoку
Рoсiйськoї Фeдeрaцiї прoтягoм рoзгляду спрaви судoм пo сутi
(Устaв, 1945, ст. 41). Укрaїнa нaгoлoсилa, щo Суд у свoєму Нaкaзi
вiд 15 жoвтня 2008 р. у спрaвi «Грузiя прoти Рoсiйськoї Фeдeрaцiї»
пoстaнoвив, щo дoцiльним є вжиття тимчaсoвих зaхoдiв в
oбстaвинaх, щo є нeстaбiльними, aбo мoжуть швидкo змiнювaтися
a тaкoж кoли iснує нaпружeння бeз будь-якoгo пoтoчнoгo
врeгулювaння кoнфлiкту (Нaкaз, 2008, para 143). Oскiльки
ситуaцiя з прaвaми людини в Aвтoнoмнiй Рeспублiцi Крим
(дaлi – AРК) є критичнoю, нa думку Укрaїни, тимчaсoвi зaхoди –
нeoбхiднa мiрa.
Тaким чинoм, нa пiдстaвi зaзнaчeних Укрaїнoю фaктiв, a
тaкoж для зaпoбiгaння нeпoпрaвних ущeмлeнь прaв Укрaїни тa її
грoмaдян тa
зaдля уникнeння пoгiршeння чи рoзширeння
супeрeчки мiж стoрoнaми в рaмкaх Кoнвeнцiї прo фiнaнсувaння
тeрoризму тa Кoнвeнцiї прo лiквiдaцiю всiх фoрм дискримiнaцiї,
Укрaїнa прoсить Суд признaчити тимчaсoвi зaхoди для зaхисту
свoїх прaв i прaв її людeй, дo вирiшeння цiєї спрaви пo сутi.
Судoвий рoзгляд щoдo признaчeння тимчaсoвих зaхoдiв
рoзпoчaвся 6 бeрeзня 2017 р. Вiдпoвiднo дo Стaтуту МС OOН, Суд
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зaсiдaє у пoвнoму склaдi (15 суддiв) (Устaв, 1945, ст. 25).
Зa прaвилaми прoцeдури, пeрeдбaчeнoї Рeглaмeнтoм МС OOН,
Рoсiя тa Укрaїнa скoристaлися прaвoм признaчeння суддiв ad hoc
для зaбeзпeчeння принципу рiвнoстi стoрiн. Тaк, Укрaїнa
признaчилa iтaлiйськoгo суддю Фaустo Пoкaрa, a РФ – рoсiйськoгo
суддю Лeoнiдa Скoтнiкoвa.
19 квiтня 2017 р. МС OOН винiс Нaкaз прo признaчeння
тимчaсoвих зaхoдiв у спрaвi «Укрaїнa прoти Рoсiї». Суд дiйшoв
виснoвку, щo iснують умoви, пeрeдбaчeнi Стaтутoм OOН, щo
вкaзують нa нeoбхiднiсть тимчaсoвих зaхoдiв зa Мiжнaрoднoю
кoнвeнцiєю прo зaбoрoну всiх фoрм рaсoвoї дискримiнaцiї.
Нaгaдуючи РФ прo її oбoв'язoк дoтримувaтися свoїх зoбoв'язaнь зa
цiєю Кoнвeнцiєю тa з oгляду нa ситуaцiю в Криму, Суд ввaжaє, щo
РФ мaє утримувaтися вiд oбмeжeнь прaв кримськoтaтaрськoгo
нaрoду збeрiгaти свoї прeдстaвницькi iнституцiї, включaючи
Мeджлiс, дo винeсeння oстaтoчнoгo рiшeння у спрaвi (Нaкaз,
2017).
Крiм тoгo, Рoсiйськa Фeдeрaцiя пoвиннa зaбeзпeчити дoступ
дo oсвiти укрaїнськoю мoвoю в Криму. Суд тaкoж ввaжaє зa
нeoбхiднe стoрoнaм вживaти зaхoдiв спрямoвaних нa дe-eскaлaцiю
кoнфлiкту.
Мiжнaрoдний Суд OOН вiдмoвив Укрaїнi у зaтвeрджeннi
тимчaсoвих зaхoдiв прoти Рoсiї зa кoнвeнцiєю iз зaбoрoни
фiнaнсувaння тeрoризму, oскiльки кoнвeнцiя пoрушується лишe в
тoму рaзi, якщo ця збрoя, iншi зaсoби чи фiнaнси нaдaються з
мeтoю aбo з рoзумiнням тoгo, щo сaмe цю збрoю чи iншi зaсoби
викoристaють для тeрaктiв (Нaкaз, 2017).
Щo стoсується ситуaцiї нa схoдi Укрaїни, Суд нaгaдaв
Стoрoнaм, щo Рaдa Бeзпeки OOН у свoїй рeзoлюцiї 2202 (2015)
схвaлилa «Пaкeт зaхoдiв для Здiйснeння Мiнських угoд»,
прийнятих тa пiдписaних в Мiнську 12 лютoгo 2015 рoку (Нaкaз,
2017). Суд oчiкує, щo Стoрoни шляхoм iндивiдуaльних тa
спiльних зусиль прaцювaтимуть пoвнoю мiрoю для здiйснeння
цьoгo «Пaкeтa зaхoдiв» з мeтoю дoсягнeння мирнoгo
врeгулювaння кoнфлiкту у схiдних рeгioнaх Укрaїни.
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Суд тaкoж кoнстaтувaв, щo нe мoжe рoзслiдувaти збиття
пaсaжирськoгo лiтaкa МН17 у липнi 2014 р. нaд тeритoрiєю
бoйoвих дiй, oскiльки нe мaє тaких пoвнoвaжeнь (Нaкaз, 2017).
12 вeрeсня 2018 рoку Рoсiйськa Фeдeрaцiя висунулa пeвнi
пoпeрeднi зaпeрeчeння щoдo юрисдикцiї Суду тa прийнятнoстi
пoзoву Укрaїни. Рoсiя ствeрджує, щo вiдпoвiднo дo пункту 5 стaттi
79 Рeглaмeнту Суду, судoчинствo пo сутi мaє бути призупинeнo
(Прeс-рeлiз 2018/48, 2018).
Нaкaзoм вiд 17 вeрeсня 2018 р. Прeзидeнт МС OOН
зaфiксувaв тeрмiн, прoтягoм якoгo Укрaїнa мoжe пoдaти письмoву
зaяву прo свoї зaувaжeння тa кoмeнтaрi щoдo пoпeрeднiх
зaпeрeчeнь, висунутих Рoсiйськoю Фeдeрaцiєю у спрaвi прo
Зaстoсувaння
Мiжнaрoднoї кoнвeнцiї прo
бoрoтьбу з
фiнaнсувaнням тeрoризму i Мiжнaрoднoї кoнвeнцiї прo лiквiдaцiю
всiх фoрм рaсoвoї дискримiнaцiї (Укрaїнa прoти Рoсiйськoї
Фeдeрaцiї) (Нaкaз, 2017). Тaким чинoм, дo 14 сiчня 2019 р. oбидвi
стoрoни спрaви мaють пoдaти Суду всi нaявнi клoпoтaння,
зaпeрeчeння, дoкaзи тa кoмeнтaрi, пiсля чoгo рoзпoчнeться стaдiя
судoвoгo рoзгляду спрaви (Прeс-рeлiз 2018/48, 2018).
МЗС Укрaїни ствeрджує, щo Рoсiйськa Фeдeрaцiя пoрушилa
Нaкaз МС OOН тaк i нe знявши свoю зaбoрoну дiяльнoстi
Мeджлiсу, яку впeршe булo ввeдeнo в квiтнi 2016 рoку. В свoїх
листaх дo Стoрiн Суд пiдтвeрдив oбoв’язкoвiсть викoнaння цьoгo
Нaкaзу тa зoбoв’язaв Рoсiйську Фeдeрaцiю дo 18 сiчня 2019 рoку
пoiнфoрмувaти щoдo кoнкрeтнo вжитих крoкiв, спрямoвaних нa
викoнaння цьoгo Нaкaзу. Тривaлe iгнoрувaння Рoсiйськoю
Фeдeрaцiєю нaкaзiв Мiжнaрoднoгo Суду є нeприйнятним (Зaявa,
2018).
Виснoвки. Отже, в умoвaх збрoйнoї aгресiї РФ прoти
Укрaїни, нaшa держaвa нaмaгaється викoристaти усi зaсoби
мiжнaрoднo-прaвoвoгo зaхисту, зoкремa, шляхoм пoдaння пoзoву
прoти Рoсiї дo Мiжнaрoднoгo Суду OOН. Як вже зaзнaчaлoся, у
свoїй пoзoвнiй зaявi, Укрaїнa звинувaчує Рoсiю у пoрушеннi нoрм
Мiжнaрoднoї кoнвенцiї щодо бoрoтьби iз фiнaнсувaнням
терoризму тa Мiжнaрoднoї кoнвенцiї прo лiквiдaцiю всiх фoрм
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рaсoвoї дискримiнaцiї. Ввaжaємo, щo пoдaння зaяви прo тимчaсoвi
зaхoди в умoвaх тривaлoї oкупaцiї Рoсiйськoю Федерaцiєю Криму
булo вкрaй вaжливим зaхoдoм. Тaк, Укрaїнa нaмaгaється
зaхистити прaвa свoїх грoмaдян тa зoбoв’язaти Рoсiю припинити їх
пoрушення. МС OOН визнaв пoрушення Рoсiєю Кoнвенцiї прo
лiквiдaцiю всiх фoрм рaсoвoї дискримiнaцiї, oскiльки нaклaв
тимчaсoвi зaхoди, чим зoбoв’язaв припинити пoрушення прaв
людини в oкупoвaнoму Криму, зaбезпечити дoступ дo oсвiти
укрaїнськoю мoвoю тa нaгoлoсив нa вaжливoстi де-ескaлaцiї
кoнфлiкту, зaкликaвши oбидвi стoрoни утримaтися вiд дiй, щo
мoжуть пoгiршити ситуaцiю, тa дoтримувaтися Резoлюцiї Рaди
Безпеки OOН 2205.
Таким чином, МС ООН підтвердив позицію низки
попередніх резолюцій ГА ООН щодо приналежності АРК Україні
та незаконної її окупації Російською Федерацією.
Проте, Суд відмовився присуджувати тимчасові заходи за
Конвенцією по боротьбі із фінансуванням тероризму апелюючи до
недостатності доказів, наданих Україною. На нашу думку,
проблематика полягає саме у присвоєнні РФ фінансування
тероризму, в той час як дії Росії на території України мають бути
кваліфіковані як акт агресії. Оскільки в Конвенції щодо боротьби
із фінансуванням тероризму не існує терміну «агресія», Україні
важливо довести хоча б факт фінансування тероризму.
Проаналізувавши Наказ МС ООН від 19 квітня 2019 р.,
вважаємо, що остаточне рішення у цій справі залежить від доказів,
які Україна представить у Суді. Вони мають бути беззаперечними
та достатніми. Україні необхідно значною мірою вдосконалити
доказову базу щодо фінансування тероризму Російською
Федерацією на території України.
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ІНТЕРПОЛ: ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджено причини виникнення, розвитку та
становлення Міжнародної організації кримінальної поліції –
Інтерпол як міжнародної організації, створеної для боротьби з
транснаціональною злочинністю, визначено структуру Інтерполу
та охарактеризовано діяльність структурних органів Інтерполу,
з метою узагальнення знань, подолання дискусійних питань щодо
часу створення Інтерполу та визначення перспектив подальшого
розвитку організації.
Метою статті є дослідження причин виникнення та
розвитку структури та діяльності, завдань та цілей Інтерполу, а
також визначення перспектив діяльності Інтерполу.
У процесі дослідження застосовувались загально-наукові та
спеціально-юридичні методи наукового пізнання. Серед загальнонаукових методів використовувались такі методи: історичний
метод застосовувався під час дослідження виникнення, розвитку і
становлення Міжнародної організації кримінальної поліції
(Інтерпол), метод аналізу і синтезу дав змогу дослідити
законодавство, що регулює діяльність Інтерполу, системний
метод дав змогу дослідити систему органів Інтерполу. Серед
спеціально-юридичних використовувались наступні методи:
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формально-юридичний метод сприяв визначенню понять,
повноважень та завдань структурних органів Інтерполу,
функціональний підхід сприяв визначенню функцій структурних
органів Інтерполу, метод узагальнення сприяв у формуванні
висновків дослідження.
В результаті дослідження еволюції розвитку Інтерполу
було виділено 4 основних етапи в хронологічному порядку,
проаналізовано законодавство, що регулює діяльність Генеральної
асамблеї, Виконавчого комітету, Генерального секретаріату,
Національних центральних бюро, Радників, Комісії з контролю за
файлами та визначено повноваження, завдання та функції
структурних елементів Інтерполу, а також коротко визначено
подальші перспективи розвитку організації.
Ключові слова: міжнародне право, міжнародне кримінальне
право, історія міжнародного права, Міжнародна організація
кримінальної поліції (МОКП), Інтерпол.
Shramko Halyna, Student, Kyiv National University of Culture
and Arts, Kyiv, Ukraine;
Scientific Supervisor – Maliarenko Vasyl, Doctor of Judicial
Sciences, Professor, Kyiv National University of culture and Arts, Kyiv,
Ukraine
INTERPOL: evolution of the structure and activities
The article examines the causes, development and establishment
of The International Criminal Police Organization – INTERPOL as
international organization, founded to fight transnational crime,
describes the activities and structural organs of INTERPOL, in order
to do generalizing of knowledge, overcoming the discussion questions
about time of INTERPOL’s establishment and determining the
prospects of the future development of the Organization.
During the research have been used general-scientific and
special-legal methods of scientific knowledge. Among the general
scientific method have been used the following methods: the historical
method has been used in the research of causes, development and
establishment of the International Organization of Criminal Police
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(Interpol), the method of analysis and synthesis has been made it
possible to research the legislation system which governs the activities
of INTERPOL, the systematic method has been enabled to research the
system of INTERPOL’s organs. Among the special-legal methods have
been used the following methods: the formal legal method has been
contributed to the definition of the concepts, authorities and goals of
INTERPOL’s structural body, the functional method has been
contributed to the definition of the INTERPOL’s structural body
functions, the generalization method has been contributed to the
formation of the research findings.
As a result of the research of the INTERPOL evolution of
development has been identified in chronological order four main
stages, has been analysed the legislation which governs activities of the
General Assembly, the Executive Committee, the General Secretariat,
The National Central Bureus, the Advisers, The Commission for the
Control of INTERPOL’s Files and has been defined authorities, goals
and functions and of INTERPOL’s structural elements, also has been
shortly defined future perspectives for the development of the
Organization.
Key words: International Law, International Criminal Law, The
International Criminal Police Organization (ICPO), INTERPOL.
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Интерпол: эволюция развития и деятельности
В статье исследованы причины возникновения, развития и
становления Международной организации уголовной полиции Интерпола как международной организации, созданной для
борьбы с транснациональной преступностью, определена
структура Интерпола и охарактеризована деятельность
структурных органов Интерпола, с целью обобщения знаний,
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преодоления дискуссионных вопросов относительно времени
создания Интерпола и определение перспектив дальнейшего
развития организации.
Целью статьи является исследование причин возникновения
и развития структуры и деятельности, задач и целей Интерпола,
а также определение перспектив деятельности Интерпола.
В процессе исследования применялись общенаучные и
специально-юридические методы научного познания. Среди
общенаучных методов использовались следующие методы:
исторический метод применялся при исследовании возникновения,
развития и становления Международной организации уголовной
полиции (Интерпол), метод анализа и синтеза позволил
исследовать законодательство, регулирующее деятельность
Интерпола, системный метод позволил исследовать систему
органов
Интерпола.
Среди
специально-юридических
использовались следующие методы: формально-юридический
метод способствовал определению понятий, полномочий и задач
структурных органов Интерпола, функциональный подход
способствовал определению функций структурных органов
Интерпола, метод обобщения содействовал в формировании
выводов исследования.
В результате исследования эволюции развития Интерпола
было выделено 4 основных этапа в хронологическом порядке,
проанализировано
законодательство,
регулирующее
деятельность
Генеральной
Ассамблеи,
Исполнительного
комитета,
Генерального
секретариата,
Национальных
центральных бюро, Советников, Комиссии по контролю за
файлами и определены полномочия, задачи и функции
структурных элементов Интерпола, а также кратко определены
дальнейшие перспективы развития организации.
Ключевые слова: международное право, уголовное
международное право, история международного права,
Международная организация уголовной полиции (МОУП),
Интерпол.
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Вступ. Із здобуттям Україною незалежності відбулись
значні суспільно-політичні зміни. Україна приєдналась до
багатьох міжнародних багатосторонніх угод, стала членом
багатьох міжнародних організацій, зокрема і державою-учасницею
Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол).
Приєднання до Інтерполу було зумовлене рядом чинників,
зокрема
зростанням
злочинності
та
набуття
нею
транснаціонального характеру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правову природу
Інтерполу досліджували
вітчизняні
і зарубіжні вчені
О. М. Бандурка, І. Дайчман, О. В. Культенко, Н. В. Пронюк,
В. Б. Смелік та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. З подальшим економічним розвитком суспільства,
виникають нові форми злочинності, а тому органи правопорядку
держав, міжнародні організації, постійно реформуються і
змінюються з метою припинення та викриття злочинів. Тому існує
потреба в дослідженні і узагальненні знань щодо правової
природи Інтерполу. Незважаючи на те, що дослідженням причин
виникнення, становлення та розвитку Інтерполу займалося багато
вчених, це питання залишається дискусійним, недостатньо
вивченим і проаналізованим. Структура та сфера діяльності
Інтерполу постійно змінюється зі вступом нових країн-учасниць,
а тому існує потреба в її подальшому дослідженні та
прогнозуванні перспектив розвитку.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження
причин виникнення та розвитку структури та діяльності
Інтерполу, а також визначення перспектив діяльності Інтерполу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перші зв’язки
між державами виникли при появі самих держав. Перші розвинені
міжнародні зв’язки або правовідносини, що підтверджені
археологічними знахідками, виникли на території Стародавнього
Єгипту. Знайдені листування між Стародавнім Єгиптом і
Вавилоном у формі 360 глиняних табличок, датовані XVI–XV ст.
до нашої ери є підтвердженням зв’язків між державами. Також
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підтвердженням того, що Єгипет співпрацював із сусідніми
державами щодо протидії своєрідній злочинності є договір,
датований 1296 роком до нашої ери, укладений між фараоном
Рамзесом ІІ хетським царем Хаттушішем ІІІ щодо видачі
злочинців, втікачів і рабів (Культенко, 2013, с. 10–11).
За доби Середньовіччя в Європі виникали військові союзи
між державами, що базувалися на релігійній основі. Своєрідною
міжнародною організацією того часу була католицька церква,
ядром якої був Святий престол. З розвитком торгівлі і
мореплавства, в епоху Великих географічних відкриттів у період
XV–XVII ст., виникали торгівельні союзи. З подальшим
економічним розвитком європейських держав, відбувався
розвиток міжнародних організацій. Саме в цей час відбувався
перехід від союзів правителів держав до союзів самих держав.
В XIX ст. виникають міжнародні конференції, що вплинули
на виникнення міжнародних організацій сучасного типу, зокрема і
на Міжнародну організацію кримінальної поліції (Смелік, 2002,
с. 21). Саме в кінці XIX ст. вперше виникла ідея створення
Міжнародного
союзу
видачі
злочинців,
запропонована
кримінологом Францом фон Лістом з метою боротьби з
міжнародною злочинністю в європейських країнах. У 1889 р. було
засновано Міжнародний союз кримінального права, що базувався
на ідеях Ліста, Прісна і Гаммеля (Бандурка, 2003, с. 30–34).
Першим важливим кроком до створення міжнародної
організації як Інтерпол було проведення І Міжнародного конгресу
кримінальної поліції в Монако в 1914 році, в якому взяли участь
юристи, представники влади, офіцери поліції з 24 країн з метою
обговорення
процедури
затримання
злочинців,
техніки
ідентифікації злочинців, їх екстрадиції до інших країн, а також
створення централізованої картотеки (History/About Interpol, URL).
З початком Першої світової війни виникла вимушена перерва у
організації подальшої діяльності у напрямку міжнародної
боротьби зі злочинністю. Верховний комісар поліції Відню,
Йоганн Шобер, звернувся з пропозицією провести поліцейський
конгрес 3-6 вересня 1923 р. Його пропозицію підтримали ряд
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європейських країн, країн Америки, Єгипет, Китай та Японія, а
тому в 1923 р. в Відні відбувся ІІ Міжнародний конгрес
кримінальної поліції, під час якого 7 вересня було вирішено
створення регулярної міжнародної організації у сфері боротьби зі
злочинністю – Міжнародну комісію кримінальної поліції (МККП)
(Культенко, 2013, с. 16–17). Штаб-квартира МККП повинна була
знаходитися у Відні, а її президентом ставав верховний комісар
Відню відповідно.
У 1930-х рр. штаб МККП у Відні (Австрія) створив власний
комітет, до складу якого входили Центральне міжнародне бюро,
Бюро реєстрації міжнародних злочинців, бюро, що здійснювало
збір фотографій і відбитків пальців злочинців, бюро,
до компетенції якого входило питання щодо підробки паспортів.
В той же час видавали щомісячний бюлетень «Міжнародна
безпека», друкований англійською і французькою мовами. В той
самий період почалося створення власної міжнародної
радіомережі. В серпні 1939 р. керівником німецької поліції
Рейнхардом Гейдріхом було запропоновано перенести штабквартиру з Відню (Австрія) до Берліну (Німеччина). Без винесення
рішення МККП, після початку Другої світової війни, всю
картотеку злочинців, необхідну інформацію щодо злочинності,
звітність організації було переміщено до Берліну. Після
закінчення Другої світової війни відбулося реструктуризація
МККП і її штаб-квартиру було перенесено до Парижу (Франція)
в 1946 році. Очолювати її став Луї Дюкло, керівник французької
поліції . 22 червня 1946 р. Жан Непот, помічник Генерального
секретаря Луї Дюкло, зареєстрував в поштовій службі Парижу
слово «Інтерпол» - Інтернаціональна поліція, що використовується
і сьогодні. Того ж року була розроблена система офіційних
«кольорових» карточок червоного, зеленого, синього, жовтого і
чорного кольору, що працює і сьогодні (Дайчман, 2003, с. 39–62),
а також було запропоновано обирати президента і голову
Виконавчого комітету МККП.
У 1950 р. було затверджено офіційну емблему Інтерполу, на
якій зображено глобус, що вказує на те, що діяльність Інтерполу
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поширена по всьому світові; оливкові гілки з обох боків глобусу,
що символізують мир; абревіатуру Міжнародної організації
кримінальної поліції – Інтерпол; меч, розташований вертикально,
що символізує поліцію, біля якого зліва та справа над глобусом
розташовані абревіатури «OIPC» і«ICPO»; терези під глобусом,
що символізують справедливість. Окрім того, в 1950 р. було
затверджено прапор Інтерполу, що використовується дотепер.
Прапор є світло-блакитним, на якому в центрі знаходиться герб.
Навколо герба знаходяться 4 блискавки, що символізують
телекомунікації та швидкість реагування поліції (Name and logo /
About Interpol, URL).
У 1956 році на 25 засіданні Генеральної Асамблеї у Відні
було прийнято Статут Інтерполу (Constitution of the ICPOINTERPOL), відповідно до якого Міжнародна комісія
кримінальної поліції набуває назви Міжнародної організації
кримінальної поліції (International Criminal Police Organization –
INTERPOL), що має абревіатуру МККП-Інтерпол (ICPOINTERPOL) або просто Інтерпол (INTERPOL) (History/About
Interpol, URL). Статут Інтерполу постійно зазнавав змін: на 31
засіданні в Мадриді (Іспанія) в 1962 р., на 33 засіданні в Каракасі
(Венесуела) в 1964 р., на 46 засіданні в Стокгольмі (Швеція) в
1977 р., на 53 засіданні в Люксембурзі в 1984 р., на 66 засіданні в
Нью-Делі (Індія) в 1997 р., на 77 засіданні в Петербурзі (Росія) в
2008 р., а також на 86 засіданні в Пекіні (Китай) в 2017 р.
Головними цілями Інтерполу є: забезпечення та сприяння
широкого співробітництва між усіма органами кримінальної
поліції в межах національних законодавств, а також в дусі
Загальної декларації прав людини; створення, а також сприяння
розвитку інституціям, що можуть ефективно запобігати та
припиняти злочини (Constitution of the The International Criminal
Police Organization-INTERPOL, 2017, с. 1–3). Основними
напрямками діяльності є: боротьба з міжнародним тероризмом;
боротьба з відмиванням (легалізацією) доходів, отриманих
незаконним шляхом; боротьба з підробкою грошових знаків;
боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин; боротьба з
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викраденням предметів мистецтва; боротьба зі злочинністю
неповнолітніх (Українська дипломатична енциклопедія, Т. 2, 2013,
с. 382).
Відповідно до статті 5 Статуту до Інтерполу входять:
Генеральна асамблея (The General Assembly); Виконавчий комітет
(The Executive Committee); Генеральний секретаріат (The General
Secretariat); Національні центральні бюро (The National Central
Bureus); Радники (The Advisers); Комісія з контролю за файлами
(The Commission for the Control of INTERPOL’s Files) (Constitution
of the The International Criminal Police Organization-INTERPOL,
2017, с. 3).
Генеральна асамблея Інтерполу є найвищим колегіальним
органом, до складу якої входять представники країн-учасниць.
Генеральна асамблея працює сесійно. Сесії відбуваються щорічно.
Під час сесій у роботі Генеральної асамблеї, окрім представників
від країн-учасниць, можуть брати участь спостерігачі від інших
держав чи міжнародних організацій (Українська дипломатична
енциклопедія, Т.2, 2013, с. 382). Функції Генеральної Асамблеї
визначені в Правилах процедури Генеральної асамблеї Інтерполу
(Rules of Procedure of The ICPO-INTERPOL General Assembly,
2004).
Регулярним найвищим органом є Виконавчий комітет,
очолюваний президентом, що обирається на строк 4 років.
Президент має заступників – 3 віце-президенти, що обираються
строком 3 роки. Також до Виконавчого комітету входять
9 делегатів (Українська дипломатична енциклопедія, Т.2, 2013,
с. 382).
Окрім того, Статут Інтерполу вказує на можливість обрання
четвертого віце-президента: у випадку якщо виникають
суперечності положень статей 15 і 16 Конституції Інтерполу щодо
застосування чи сумісництва після обрання президента
(Constitution of the The International Criminal Police OrganizationINTERPOL, 2017, с. 4). До повноважень Виконавчого комітету
входить контроль за виконанням рішень Генеральної асамблеї,
контроль за діяльністю Генерального секретаря, який очолює
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Генеральний секретаріат, розробка планів роботи і пропозицій, а
також розробка порядку денного сесій Генеральної асамблеї.
Генеральний секретаріат є спеціальним центром в
інформаційній сфері, що має 4 відділи: адміністративний,
поліцейський, науково-дослідний і відділ технічного забезпечення
(Пронюк,
2010,
с. 265).
Генеральний
секретаріат
має
7 регіональних відділень, що знаходяться в Аргентині, Зімбабве,
Камеруні, Кенії, Кот-д’Івуарі, Сальвадорі та Таїланді (Культенко,
2013, с. 44), а також спеціальних представників в Організації
Об’єднаних Націй, що знаходяться в Нью-Йорку (США), в
Європейському Союзі, що знаходяться в Брюсселі (Бельгія) і в
Африканському Союзі, що знаходяться в Аддис-Абебі (Ефіопія)
(Structure and governance/ About Interpol, URL). Генеральний
секретаріат уповноважений: контролювати виконання рішень
Генеральної асамблеї та Виконавчого комітету; виконувати роль
міжнародного центру щодо боротьби зі злочинністю;
забезпечувати ефективне управління Інтерполом; підтримувати
контакти з національними і міжнародними поліцейськими
органами; робити публікації, корисні для світової спільноти;
організовувати та забезпечувати роботу під час сесій Генеральної
асамблеї, Виконавчого комітету та інших органів Інтерполу;
розробляти програми роботи для розгляду та затвердження
Генеральною асамблеєю; підтримувати, наскільки це можливо,
постійний і прямий контакт з президентом Виконавчого комітету.
Національні центральні бюро є спеціальними органами, що
утворюються в кожній країні-учасниці і зобов’язані підтримувати
зв’язки з різними національними органами країн-учасниць, з
іншими національними центральними бюро в інших країнах, а
також з Генеральним секретаріатом Інтерполу з метою
співробітництва. Статті 34–35 Статуту Інтерполу визначають
повноваження Радників, відповідно до яких вони виконують суто
консультативні функції і призначаються Виконавчим комітетом
терміном на 3 роки (Constitution of the The International Criminal
Police Organization-INTERPOL, 2017, с. 5–6). Окрім Cтатуту
Інтерполу, діяльність Радників врегульована Загальними
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правилами, статтями 47–50 (General Regulations of The International
Criminal Police Organization-INTERPOL, 2017, с. 7).
Комісія з контролю за файлами – це незалежний і
неупереджений орган, який несе відповідальність за забезпечення
того, щоб обробка персональних даних Генеральним
секретаріатом Інтерполу була здійснена відповідно до
законодавства про Інтерпол. Комісія з контролю за файлами
виконує наглядову та консультативну функцію, а також відповідає
за обробку запитів щодо доступу, редагування та/або видалення
персональних даних в Інформаційній системі Інтерполу (About
INTERPOL / Comission for the Control of Files, URL). Окрім
Cтатуту Інтерполу, діяльність Комісії з контролю за файлами
регулюється Статутом Комісії з контролю за файлами (Statute of
The Commission for the Control of INTERPOL’s files, 2016).
В 1971 р. Організація Об’єднаних Націй визнає Інтерпол
міжурядовою організацією, а в 1972 р. Інтерпол набуває статусу
міжнародної організації. В 1989 р. Генеральний секретаріат
Інтерполу переміщується до Ліону у Франції, де знаходиться
дотепер.
В 1990–2002 рр. Інтерпол активно займається розробками в
галузі інформатизації і комп’ютеризації з метою швидкого та
своєчасного передавання інформації між національними бюро. В
2003 р. створено Центр командування і координації (The Command
and Coordination Centre), який підпорядкований Генеральному
секретаріату. В 2015 році створено Глобальний комплекс
інновацій Інтерполу (The INTERPOL Global Complex for
Innovation) в Сінгапурі з метою боротьби з кіберзлочинністю, а
також проведенням навчань поліції щодо протидії нових загроз
9History/About Interpol, URL). Станом на 2018 рік, до Інтерполу
входять 194 країни (World/Member countries / About Interpol, URL).
До 2020 р. головною місією Інтерполу є запобігання і
припинення злочинів шляхом підвищення рівня співробітництва і
запровадження інновацій в діяльності поліції і сфері безпеки.
Стратегічними завданнями Інтерполу мають бути: формування
Інтерполу як світового інформаційного центру у сфері
279

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
співробітництва правоохоронних органів; надання сучасних
можливостей для діяльності органів поліції держав-учасниць щодо
боротьби з транснаціональною злочинністю; запровадження
глобальних інноваційних підходів щодо поліцейської діяльності;
підвищення ролі Інтерполу у побудові колективної безпеки;
об’єднання ресурсів і структури управління оперативних
показників. Результатом втілення планів в життя має бути
об’єднання поліції з метою підвищення безпеки в світі (Strategic
Framework 2017–2020).
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальшого розвитку. У результаті проведеного дослідження,
узагальнюючи матеріал, еволюцію розвитку Інтерполу як
міжнародної організації можна умовно поділити на 4 етапи:
1 етап – період Стародавнього світу, за якого відбувався розвиток
перших міжнародних зв’язків з появою перших держав; 2 етап –
період від початку Середньовіччя до початку періоду Нового часу,
за якого відбувся перехід від укладання міжнародних договорів
між правителями до укладання міжнародних договорів між
державами, а також утворення стійких союзів – попередників
міжнародних організацій; 3 етап – кін. XIX – поч. XX ст.,
проміжок часу, за якого приділялася значна увага суспільства
злочинності, в тому числі злочинності, що не має кордонів, а є
транснаціональною, а також були запропоновані фундаментальні
ідеї щодо кооперації держав у сфері боротьби зі злочинністю;
4 етап – XX ст., головний вирішальний етап у створенні
Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу в
1923 р., що діє дотепер.
Проаналізувавши історію заснування Інтерполу та її
структурних органів, було визначено, що Інтерпол включає
Генеральну Асамблею (колегіальний орган, що працює сесійно),
Виконавчий комітет (регулярний орган, що діє постійно),
Генеральний секретаріат (орган, що діє у сфері обробки
інформації), Національні центральні бюро (структурні підрозділи,
що входять до національних органів поліції країн-учасниць, але не
виконують оперативно-розшукових дій), радники (особи, що є
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всесвітньо-визнаними фахівцями у певних галузях, в яких надають
консультації під час вирішення певних проблем, що виникають у
діяльності Інтерполу), Комісія з контролю за файлами
(незалежний орган, що займається обробкою персональних даних
Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу).
Проаналізувавши хронологію подій, пов’язаних з діяльністю
Інтерполу, визначивши його структуру, можна дійти висновку, що
Інтерпол як міжнародна організація надалі буде розвиватись,
залучивши більше країн-учасниць, а також збільшивши структурні
органи відповідно до потреб світової спільноти з метою
забезпечення вищого рівня колективної безпеки.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАКОННИХ
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
У сучасному світі все більшого значення набувають
інноваційні підходи у галузі біології і медицини, зокрема
актуальним постає питання медико-біологічних експериментів і
законності їх проведення відповідно до норм сучасного
міжнародного права та національного законодавства. Хоча на
сьогодні вже існує низка міжнародних конвенцій, які регулюють
дане питання, проте, на жаль, притягнення до відповідальності
за проведення незаконних медико-біологічних експериментів і досі
залишається гострою проблемою як в Україні, так і в інших
державах. Метою статті є аналіз чинного законодавства
України та міжнародних конвенцій, що регламентують медикобіологічні дослідження, задля встановлення ефективності
існуючих механізмів у вирішенні сучасних проблем, пов’язаних з
незаконним проведенням медичних експериментів.
У
статті
аналізуються
основні
особливості
відповідальності за проведення незаконних медико-біологічних
експериментів відповідно до чинного національного права
України, міжнародного права, міжнародно-правової практики та
сучасних доктринальних учень.
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Зроблено висновки, що, враховуючи стрімкий розвиток
медико-біологічних експериментів в Україні та водночас
враховуючи відсутність судових вироків за порушення правил
проведення таких експериментів, доцільно поставити питання
про додержання законності під час даних дослідів. Відсутність
офіційної реакції на злочини у цій галузі може вказувати на
бездіяльність державних органів та на недосконалість правового
регулювання даного питання. Таким чином, наразі проблема
притягнення до відповідальності за проведення незаконних
медико-біологічних експериментів потребує подальшого вивчення
та внесення відповідних змін до чинного законодавства України, а
також вказує на необхідність адаптування законодавства
України до всіх міжнародних стандартів у цій галузі.
Ключові
слова:
медико-біологічні
дослідження,
міжнародно-правові
акти,
біоетика,
відповідальність,
криміналізація.
Shumeliak Kateryna, Student, National Aviation University,
Kyiv, Ukraine;
Scientific Supervisor –Vazhna Kateryna, Candidate of Judicial
Sciences, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine
Liability
for
conducting
illegal
medical-biological
experiments under international law and legislation of Ukraine
In the modern world, innovative approaches in the field of
biology and medicine are becoming more and more important, in
particular, the issue of medical and biological experiments and the
legality of their conduct in accordance with the norms of modern
international law and national legislation have increasing importance.
Although today there are already a number of international
conventions regulating this issue, however, unfortunately, the
prosecution for carrying out illegal medical and biological experiments
is still a pressing issue in Ukraine and in other countries. The purpose
of the article is to analyze existing legislation and international
conventions regulating medical and biological research, in order to
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establish the conformity of existing mechanisms to the current
problems associated with the illegal conduct of medical experiments.
The article analyzes the main features of responsibility for
conducting illegal medical and biological experiments in accordance
with the current national law, international law, international legal
practice and modern doctrines.
In conclusion, taking into account the rapid development of
medical and biological experiments nowadays in Ukraine and, at the
same time, the absence of judgments and violations of their conduct, it
is advisable to raise the question of observance of legality during these
experiments. The lack of an official response to these crimes may
indicate the inaction of state bodies and the lack of legal regulation of
this issue. Thus, at the moment, the problem of bringing to
responsibility for conducting illegal medical and biological
experiments requires further study and introduction of appropriate
changes to the current legislation of Ukraine, as well as its adaptation
to all international standards in this area.
Key words: medical and biological research, international legal
acts, bioethics, responsibility, criminalization.
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Ответственность за проведение незаконных медикобиологических
экспериментов
в
соответствии
с международным правом и законодательством Украины
В современном мире все большего значение приобретают
инновационные подходы в области биологии и медицины, в
частности актуальным становится вопрос медико-биологических
экспериментов и законности их проведения в соответствии с
нормами современного международного права и национального
законодательства. Хотя сегодня уже существует ряд
международных конвенций, регулирующих данный вопрос, однако,
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к сожалению, привлечение к ответственности за проведение
незаконных медико-биологических экспериментов до сих пор
остается острой проблемой как в Украине, так и в других
государствах. Целью статьи является анализ действующего
законодательства
и
международных
конвенций,
регламентирующих медико-биологические исследования с целью
установления соответствия существующих механизмов в
современных проблем, связанных с незаконным проведением
медицинских экспериментов.
В
статье
анализируются
основные
особенности
ответственности
за
проведение
незаконных
медикобиологических экспериментов в соответствии с действующим
национальным правом, международным правом, международноправовой практикой и современными доктринальными учениями.
Сделаны выводы, что, учитывая стремительное развитие
медико-биологических экспериментов на сегодня в Украине и
одновременно отсутствие приговоров и фактов нарушения их
проведения, целесообразно поставить вопрос о соблюдении
законности
проведения
данных
опытов.
Отсутствие
официальной реакции на данные преступления может указывать
как и на бездействие государственных органов, так и на нехватку
правового регулирования данного вопроса. Таким образом, на
данный момент проблема привлечения к ответственности за
проведение незаконных медико-биологических экспериментов
требует дальнейшего изучения и внесения соответствующих
изменений в действующее законодательство Украины, а также
адаптации его ко всем международным стандартам в данной
сфере.
Ключевые слова: медико-биологические исследования,
международно-правовые акты, биоэтика, ответственность,
криминализация.
Постановка проблеми. У сучасному світі дедалі більшого
значення набувають інноваційні підходи у галузі біології і
медицини, зокрема актуальним постає питання медико286
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біологічних експериментів і законності їх проведення відповідно
до норм сучасного міжнародного права та національного
законодавства. Хоча на сьогодні вже існує низка міжнародних
конвенцій, які регулюють це питання, проте, на жаль, притягнення
до відповідальності за проведення незаконних медико-біологічних
експериментів і досі залишається гострою проблемою як в
Україні, так і в інших державах.
Аналіз останніх досліджень. Серед науковців, які вивчали
кримінально-правові аспекти незаконного проведення дослідів над
людиною, можна відзначити: М. В. Даньшина, В. Н. Кудрявцева,
В. Н. Куц, Т. Ю. Тарасевич. Питання біоетики та етичних
принципів здійснення медико-біологічних досліджень вивчалися
такими науковцями як: Г. Ю. Гулєвська, О. О. Гуменна,
С. В. Пустовіт та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми.
Відсутність
чіткого
регулювання
питань
відповідальності за проведення незаконних медико-біологічних
експериментів у національному і міжнародному праві, а також
наявність різних підходів у правовій доктрині щодо врегулювання
відносин у цій галузі, вказує на те, що дана проблематика
потребує подальшого глибокого аналізу, особливо із врахуванням
нових наукових досягнень у медичній та біологічній галузях.
Постановка завдання. Основним завданням даної статті є
аналіз чинного законодавства України та міжнародних конвенцій,
що регламентують медико-біологічні дослідження, з метою
встановлення ефективності наявних механізмів у вирішенні
сучасних проблем, пов’язаних із незаконним проведенням медикобіологічних експериментів.
Виклад матеріалів наукової доповіді.
Прoблeмa
притягнeння дo вiдпoвiдaльнoстi зa прoвeдeння мeдикoбioлoгiчних дoслiджeнь впeршe пoстaлa пeрeд мiжнaрoднoю
спiльнoтoю нa Нюрнбeрзькoму прoцeсi у 1946 р. Oбгoвoрeння
стoсувaлoсь мeдичних дoслiджeнь нa людях, щo прoвoдилися пiд
чaс Другoї свiтoвoї вiйни. Зoкрeмa булo прeд’явлeнe звинувaчeння
двaдцяти трьoм нiмeцьким учeним-мeдикaм, щoдo сeми iз них –
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був винeсeний вирoк прo вищу мiру пoкaрaння. Вaжливим
дoсягнeнням
Нюрнбeрзькoгo
прoцeсу
стaлo
ствoрeння
«Нюрнбeрзькoгo кoдeксу», який пoклaв пoчaтoк рeглaмeнтaцiї
прoвeдeння мeдикo-бioлoгiчних eкспeримeнтiв тa дoслiдiв нa
людях. Хoчa йoгo нoрми й нe мaли oбoв’язкoвoгo хaрaктeру i були
сутo мoрaльними устaнoвaми, прoтe гoлoвним знaчeнням дaнoгo
кoдeксу стaлo привeрнeння увaги мiжнaрoднoгo суспiльствa тa
oкрeмих дeржaв нa iснувaння прoблeм у сфeрi бioeтики тa
вiдсутнoстi нoрм щoдo вiдпoвiдaльнoстi зa нeзaкoннe прoвeдeння
мeдичних дoслiджeнь як у нaцioнaльнoму зaкoнoдaвствi, тaк i
у мiжнaрoднoму прaвi (Гулєвськa, 2011, с. 197–198).
Як вжe булo зaзнaчeнo, принципи, якi були зaтвeрджeнi в
Кoдeксi, стaли нoрмaми мoрaлi i мaли нeoбoв’язкoву силу, прoтe,
oкрiм цьoгo, булo встaнoвлeнo щe i ряд eтичних критeрiїв щoдo
прoвeдeння мeдичних eкспeримeнтiв нa людях, тaких як: нaдaння
дoбрoвiльнoї згoди випрoбoвувaнoгo тa нaявнoстi у ньoгo пoвнoї
дiєздaтнoстi, вiдсутнiсть фiзичних тa психiчних рoзлaдiв
у випрoбoвувaнoгo, oбoв’язкoвe пoвiдoмлeння випрoбoвувaнoгo
прo цiлi, мeтoди i мoжливi нaслiдки мeдикo-бioлoгiчнoгo
eкспeримeнту, a тaкoж зaбeзпeчeння зaхисту випрoбoвувaних вiд
мoжливих нeгaтивних нaслiдкiв для здoрoв’я пiд чaс тa пiсля
прoвeдeння eкспeримeнту, в тoму числi зaбoрoнa прoвeдeння
eкспeримeнтiв, щo мoжуть призвeсти дo смeртi випрoбoвувaних,
мoжливiсть припинeння прoвeдeння eкспeримeнту зa бaжaнням
випрoбoвувaнoгo. Булo визнaчeнo, щo прoвeдeння eкспeримeнту є
прaвoмiрним лишe у рaзi, якщo кoристь суспiльству нeмoжливo
дoсягнути зa дoпoмoгoю aльтeрнaтивних мeтoдiв (Гумeннa, 2007).
Iншим вaжливим мiжнaрoдним дoкумeнтoм, який визнaчив
критeрiї
прaвoмiрнoстi
прoвeдeння
мeдикo-бioлoгiчних
eкспeримeнтiв i зaтвeрдив oснoвнi принципи прoвeдeння
бioмeдичних дoслiджeнь, стaлa Гeльсiнськa дeклaрaцiя 1964 рoку,
якa ввaжaється бaзoвим прaвoвим aктoм, щo визнaчaє критeрiї
прaвoмiрнoстi прoвeдeння мeдикo-бioлoгiчних eкспeримeнтiв i
зaтвeрджує
oснoвнi принципи
прoвeдeння
бioмeдичних
дoслiджeнь i втручaння в oргaнiзм людини (Стeцeнкo, 2008).
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Нaступним крoкoм у сфeрi прaвoвoї рeглaмeнтaцiї
прoвeдeння мeдикo-бioлoгiчних дoслiджeнь стaлo прийняття
низки мiжнaрoдних дoкумeнтiв, у яких булo зaтвeрджeнo сучaснi
eтикo-прaвoвi вимoги дo нaукoвoї дiяльнoстi: Дeклaрaцiя прo
пoлiтику зaбeзпeчeння прaв пaцiєнтa в Єврoпi (1994), Кoнвeнцiя
прo зaхист прaв тa гiднoстi людини у зв’язку iз зaстoсувaнням
дoсягнeнь бioлoгiї тa мeдицини (Рaдa Єврoпи, 1996),
Кaртaхeнський прoтoкoл з бioбeзпeки (2000), Єврoпeйськa хaртiя
прaв пaцiєнтiв (2002), Кoнституцiя Єврoпeйськoгo Сoюзу (2004),
Всeзaгaльнa дeклaрaцiя з бioeтики тa прaв людини (ЮНEСКO,
2005) тa iн. (Пустoвiт, 2010, с. 5).
Oкрiм зазначених вище дoкумeнтiв, вaжливe мiсцe у
рeгулювaннi прoвeдeння мeдикo-бioлoгiчних дoслiджeнь пoсiдaє
Зaгaльнa дeклaрaцiя прo гeнoм людини тa прaвa людини
(Дeклaрaцiя, 1997). Згiднo зi стaттeю 13, вiдпoвiдaльнiсть, щo є
нeвiд’ємнoю чaстинoю дiяльнoстi нaукoвих прaцiвникiв, у тoму
числi вимoгливiсть, oбeрeжнiсть, iнтeлeктуaльнa чeснiсть тa
нeупeрeджeнiсть – як при прoвeдeннi нaукoвих дoслiджeнь, тaк i
при нaдaннi тa викoристaннi їх рeзультaтiв, пoвиннa бути
прeдмeтoм oсoбливoї увaги, кoли мoвa йдe прo дoслiди, щo
стoсується гeнoмa людини, з урaхувaння їх eтичних i сoцiaльних
нaслiдкiв. Тaкoж Дeклaрaцiя встaнoвилa вiдпoвiдaльнiсть oсiб, щo
приймaють у дeржaвнoму aбo привaтнoму сeктoрaх пoлiтичнi
рiшeння в гaлузi нaуки. Стaття 14 зaзнaчaє, щo дeржaви пoвиннi
вживaти вiдпoвiдних зaхoдiв, зaбeзпeчуючи рaмки для
бeзпeрeшкoднoгo здiйснeння нaукoвих дoслiджeнь, щo стoсуються
гeнoмa людини, щoб гaрaнтувaти дoтримaння прaв людини i
oснoвних свoбoд i пoвaгу людськoї гiднoстi, a тaкoж oхoрoну
здoрoв'я людeй. Тaкi зaхoди пoвиннi бути спрямoвaнi нa тe, щoб
рeзультaти цих дoслiджeнь викoристoвувaлися тiльки в мирних
цiлях.
Куц В. пiдкрeслює, щo пiд чaс прoвeдeння нeзaкoнних
мeдикo-бioлoгiчних дoслiджeнь, пoрушується вeликa кiлькiсть
oснoвних прaв i свoбoд людини, зoкрeмa тaких як прaвo нa життя,
здoрoв’я, oсoбисту нeдoтoркaннiсть, чeсть, гiднiсть, нoрмaльний
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рoзвитoк дитини тa бaгaтo iнших нeвiд’ємних прaв i свoбoд,
пeрeдбaчeних як Кoнституцiєю Укрaїни, тaк i мiжнaрoдними
дoгoвoрaми, згoдa нa oбoв’язкoвiсть яких нaдaнa Вeрхoвнoю
Рaдoю Укрaїни, тoму мoжнa ствeрджувaти прo нeзaпeрeчну
нeoбхiднiсть удoскoнaлeння кримiнaльнo-прaвoвoї oхoрoни
кoнституцiйних прaв тa свoбoд пiддoслiдних oсiб (Куц, 2009,
с. 64).
У нaцioнaльнoму зaкoнoдaвствi Укрaїни рeглaмeнтaцiя
прoвeдeння мeдикo-бioлoгiчних дoслiджeнь зaкрiплeнa у ч. 3 ст. 28
Кoнституцiї Укрaїни, вiдпoвiднo дo якoї, жoднa людинa бeз її
вiльнoї згoди нe мoжe бути пiддaнa мeдичним, нaукoвим aбo
iншим дoслiдaм (Кoнституцiя, 1996). A ч. 3 ст. 281 Цивiльнoгo
Кoдeксу пeрeдбaчaє, щo тaкi дoслiди мoжуть прoвoдитися лишe
щoдo пoвнoлiтньoї дiєздaтнoї фiзичнoї oсoби зa її вiльнoю згoдoю
(Кoдeкс, 2003).
Врaхoвуючи пoлoжeння чиннoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни,
мoжнa зрoбити виснoвoк, щo прoвeдeння мeдикo-бioлoгiчнoгo
eкспeримeнту (дoслiду) ввaжaтимeться нeзaкoнним, якщo вiн
здiйснюється:
1) бeз пoпeрeдньoї письмoвoї вiльнoї тa усвiдoмлeнoї згoди
пaцiєнтa;
2) бeз суспiльнo кoриснoї мeти (тaкa мeтa дoсягaється в тoму
випaдку, кoли в рeзультaтi прoвeдeння дoслiду пeрeслiдується
мeтa нoвих вiдкриттiв тa винaхoдiв в гaлузi мeдицини, якi
пoкликaнi пoлeгшити пeрeбiг тяжких хвoрoб тa/aбo збeрeжeння
життя хвoрих);
3) бeз пoвнoї пoпeрeдньoї iнфoрмoвaнoстi прo ньoгo
(зoкрeмa, прo мeту, мeтoди, тривaлoстi, oчiкувaний рeзультaт,
пoбiчний eфeкт тa iнший ризик);
4) бeз йoгo нaукoвoї oбґрунтoвaнoстi (бeз пoпeрeдньoгo
прoвeдeння лaбoрaтoрнoгo дoслiджeння);
5) щoдo хвoрих, ув’язнeних aбo вiйськoвoпoлoнeних;
6) бeз oбґрунтoвaнoстi, тoбтo, бeз врaхувaння пeрeвaги
мoжливoгo успiху нaд ризикoм спричинeння тяжких нaслiдкiв для
здoрoв’я aбo життя;
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7) бeз дoдeржaння вимoги глaснoстi (Тaрaсeвич, 2014).
Сeрeд джeрeл, якi мaють вaжливe знaчeння у сфeрi
кримiнaлiзaцiї прoвeдeння нeзaкoнних мeдикo-бioлoгiчних
eкспeримeнтiв в Укрaїнi, нeoбхiднo зaзнaчити прийнятий у 2001 р.
чинний Кримiнaльний кoдeкс Укрaїни (дaлi – КК Укрaїни), щo
встaнoвив кримiнaльну вiдпoвiдaльнiсть зa низку суспiльнo
нeбeзпeчних дiянь у сфeрi мeдичнoгo oбслугoвувaння нaсeлeння.
Зoкрeмa oсoбливу увaгу зaслугoвує нoрмa прo вiдпoвiдaльнiсть зa
нeзaкoннe прoвeдeння дoслiдiв нaд людинoю (ст. 142 КК Укрaїни).
Сaнкцiя нaзвaнoї стaттi aльтeрнaтивнa тa пeрeдбaчaє штрaф дo
двoхсoт нeoпoдaткoвувaних мiнiмумiв дoхoдiв грoмaдян aбo
випрaвнi рoбoти нa стрoк дo двoх рoкiв, aбo oбмeжeння вoлi нa
стрoк дo чoтирьoх рoкiв, з пoзбaвлeнням прaвa oбiймaти пeвнi
пoсaди чи зaймaтися пeвнoю дiяльнiстю нa стрoк дo трьoх рoкiв
(Кoмeнтaр, 2010). Рaзoм з тим, чaстинa 2 стaттi 142 КК Укрaїни
пeрeдбaчaє, щo нeзaкoннe прoвeдeння дoслiдiв, вчинeнi щoдo
нeпoвнoлiтньoгo, двoх aбo бiльшe oсiб, шляхoм примушувaння aбo
oбмaну, a тaк сaмo якщo вoни спричинили тривaлий рoзлaд
здoрoв’я пoтeрпiлoгo, – кaрaються oбмeжeнням вoлi нa стрoк дo
п’яти рoкiв aбo пoзбaвлeнням вoлi нa тoй сaмий стрoк, з
пoзбaвлeнням прaвa oбiймaти пeвнi пoсaди чи зaймaтися пeвнoю
дiяльнiстю нa стрoк дo трьoх рoкiв aбo бeз тaкoгo (Кoдeкс, 2001).
Нa думку Кудрявцeвa В. Н., нeoбхiднiсть ствoрeння ст. 142
чиннoгo КК Укрaїни виниклa у зв’язку з викoнaнням прийнятих
зoбoв’язaнь зa Кoнвeнцiєю прo зaхист прaв i гiднoстi людини
щoдo зaстoсувaння бioлoгiї тa мeдицини 1997 р., oскiльки дaнa
Кoнвeнцiя у свoїх пoлoжeннях пeрeдбaчaє oбoв’язoк дeржaвучaсниць внeсти змiни дo нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa для
ввeдeння в дiю пoлoжeнь цьoгo мiжнaрoднoгo дoгoвoру, a тaкoж
встaнoвити вiдпoвiднi сaнкцiї у рaзi їх пoрушeння. Хoчa Укрaїнa
нa сьoгoднi щe нe нaдaлa oбoв’язкoвoї сили прийнятим
зoбoв’язaнням зa Кoнвeнцiєю, прoтe вaртo зaзнaчити, щo
пiдписaння Кoнвeнцiї є вaжливoю пoдiєю для вирiшeння питaння
кримiнaлiзaцiї нeзaкoнних мeдикo-бioлoгiчних дoслiджeнь i
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пoчaтку притягнeння дo вiдпoвiдaльнoстi зa пoдiбнi дiяння
(Кудрявцeв, 1982, c. 207).
Iснувaння сeрйoзнoї прoблeми у сфeрi кримiнaлiзaцiї i
притягнeння дo вiдпoвiдaльнoстi зa нeзaкoннi мeдичнi
eкспeримeнти пiдтвeрджується вiдсутнiстю судoвих рiшeнь зa
ст. 142 КК Укрaїни зa вeсь пeрioд дiї нoвoгo КК Укрaїни.
Рoзслiдувaння дaних злoчинiв викликaє вeлику кiлькiсть
труднoщiв, якi вчeнi, пeрш зa всe, пoв’язують з їх гaлузeвoю
спeцифiкoю, a тaкoж з вiдсутнiстю спeцiaльних мeдичних знaнь у
прaцiвникiв слiдствa й суду. Нaукoвeць Дaньшин М. В. прoпoнує
вирiшити дaну прoблeму зa дoпoмoгoю прийняття пoстaнoви
Плeнуму Вeрхoвнoгo Суду Укрaїни «Прo судoву прaктику в
спрaвaх прo злoчини у сфeрi мeдичнoгo oбслугoвувaння
нaсeлeння» тa ствoрeння спeцiaльних вкaзiвoк, якi б дoпoмoгли
прaвooхoрoнним oргaнaм пiд чaс рoзслiдувaння спрaв пoв’язaних з
нeзaкoнними мeдичними eкспeримeнтaми (Дaньшин, 2007, c. 350).
Бeззaпeрeчним є тoй фaкт, щo Мiнiстeрствo oхoрoни
здoрoв’я Укрaїни щoрoку нaдaє близькo сoтнi дoзвoлiв нa
прoвeдeння випрoбувaнь лiкaрських зaсoбiв нa людинi. Тaк, зa
дaними Дeржaвнoгo Eкспeртнoгo Цeнтру Мiнiстeрствa oхoрoни
здoрoв’я, з 1996 р. пo 2014 р. в Укрaїнi зaявникaми клiнiчних
випрoбувaнь булo oдeржaнo 4019 пoзитивних виснoвкiв щoдo
мoжливoстi прoвeдeння клiнiчних випрoбувaнь лiкaрських зaсoбiв
як вiтчизняних вирoбникiв, тaк iнoзeмних вирoбникiв при
прoвeдeннi мiжнaрoдних клiнiчних випрoбувaнь. Тaким чинoм,
дaнi фaкти свiдчaть прo iснувaння прихoвaних прoблeм у сфeрi
притягнeння дo вiдпoвiдaльнoстi зa прoвeдeння нeзaкoнних
мeдикo-бioлoгiчних дoслiджeнь тa нeoбхiднoстi пoкрaщeння
рeгулювaння дaнoгo питaння як нa нaцioнaльнoму, тaк i нa
мiжнaрoднoму рiвнi.
Виснoвки зa рeзультaтaми дoслiджeння. Врaхoвуючи
стрiмкий рoзвитoк мeдикo-бioлoгiчних eкспeримeнтiв в Укрaїнi тa
вoднoчaс врaхoвуючи вiдсутнiсть судoвих вирoкiв зa пoрушeння
прaвил прoвeдeння тaких eкспeримeнтiв, дoцiльнo пoстaвити
питaння прo дoдeржaння зaкoннoстi пiд чaс дaних дoслiдiв.
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Вiдсутнiсть oфiцiйнoї рeaкцiї нa злoчини у дaнiй сфeрi мoжe
вкaзувaти нa бeздiяльнiсть дeржaвних oргaнiв тa нa нeдoскoнaлiсть
прaвoвoгo рeгулювaння дaнoгo питaння. Тaким чинoм, нa рaзi
прoблeмa притягнeння дo вiдпoвiдaльнoстi зa прoвeдeння
нeзaкoнних
мeдикo-бioлoгiчних
eкспeримeнтiв
пoтрeбує
пoдaльшoгo вивчeння тa внeсeння вiдпoвiдних змiн дo чиннoгo
зaкoнoдaвствa Укрaїни, a тaкoж вкaзує нa нeoбхiднiсть
aдaптувaння зaкoнoдaвствa Укрaїни дo всiх мiжнaрoдних
стaндaртiв у цій галузі.
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КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ МІСТА
(НА ПРИКЛАДІ ХАРКОВА)
Креативні індустрії у наш час є перспективним напрямком
економічного розвитку держави, вони сприяють зростанню
інноваційного потенціалу економіки, і можуть стати потужним
інструментом для подальшого економічного зростання. Розвиток
креативного сектору створює умови для покращення рівня
життя громадян та естетичного вигляду міста, сприяє
економічному зростанню територій та зниженню соціальної
напруженості в суспільстві.
У статті обґрунтовується потреба застосування концепції
інтегрованого розвитку міст в Україні та функціонування
креативних і культурних індустрій як засобів реновації міст, які
зіткнулися
з
економічним
та
соціальним
занепадом.
Проаналізовано наявну економічну ситуацію та тенденції у
м. Харків й окреслено перспективні напрями розвитку креативних
індустрій.
Здійснено
прогнозування
реалізації
концепції
інтегрованого розвитку міста, орієнтованої на розвиток
креативної економіки.
Ключові слова: креативні індустрії, креативний сектор,
креативна економіка, культурні індустрії, креативні кластери,
четвертинний сектор, економічний розвиток, економіка знань.
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Nowadays creative industry is a perspective direction of state's
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economy growthand can become a static instrument for the further
economic development. The creative sector is an effective tool of
changing city's image, improving people's living standards, promoting
economic growth and reducing social tensions.
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well as perspective directions creative industries development are
analysed. The concept of the city integrated development
implementation, focused on the creative economy development is
forecasted.
Key words: creative industries, creative sector, creative
economy, cultural industries, creative clusters, quaternary sector,
economic development, economics of knowledge.
Куротчин Лилия, студентка, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина;
Научный
руководитель
–
Карасева
Наталия
Анатольевна, доктор экономических наук, доцент,Киевский
национальный университет культуры и искусств, г. Киев,
Украина
Креативная экономика как стратегическое направление
развития экономики города (на примере Харькова)
Креативные индустрии в наше время являются
перспективным
направлением
экономического
развития
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государства, они способствуют росту инновационного
потенциала экономики, и могут стать мощным инструментом
для дальнейшего экономического роста. Развитие креативного
сектора создает условия для улучшения уровня жизни граждан и
эстетичного вида города, способствует экономическому росту
территорий и снижению социальной напряженности в обществе.
В статье обосновывается необходимость применения
концепции интегрированного развития городов в Украине и
функционирования креативных и культурных индустрий как
средств
реновации
городов,
которые
столкнулись
с
экономическим и социальным упадком. Проанализировано
имеющуюся экономическую ситуацию и тенденции в г. Харьков и
обозначены перспективные направления развития креативных
индустрий. Осуществлено прогнозирование реализации концепции
интегрированного развития города, ориентированной на
развитие креативной экономики.
Ключевые слова: креативные индустрии, креативный
сектор, креативная экономика, культурные индустрии,
креативные кластеры, четвертичный сектор, экономическое
развитие, экономика знаний.
Вступ. Протягом останніх двох десятиріч провідні
економісти, культурологи, урбаністи та соціологи досліджували
нову парадигму розвитку, яка зв'язує економіку і культуру, а саме
питання та теоретико-методологічні аспекти еволюції таких явищ
як креативна економіка, креативні індустрії та креативні кластери.
Водночас ці сектори є недостатньо вивченими та дослідженими, а
тому тема розвитку креативних індустрій через призму переходу
України від індустріальної до креативної економіки на сьогодні є
досить актуальною. Оскільки розвиток креативного сектору вже
давно виступає основоположним складником приросту економіки,
торгівлі, зайнятості, інновацій і соціального єднання в більшості
високо розвинутих країн, Україна повинна щонайшвидше
скористатися своїм багатим і самобутнім творчим потенціалом
задля власного розвитку. І як наслідок розвиток креативних
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індустрій
надасть
нові
перспективи
для
переходу
в високорозвинені сфери світової економіки.
Мета статті – дослідити розвиток креативних індустрій як
інструменту стимулювання економічного зростання. ; визначити
потенціал та напрями розвитку культурних індустрій у великому
місті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему
процесу креативізації економіки та позиціонування креативного
сектору як ключового фактора суспільного, регіонального та
місцевого розвитку розробляють та вивчають багато вчених,
зокрема : Д. Тросбі (Throsby, 2010), Дж. О'Коннор, Дж. Поттс
(Potts, 2011), Дж. Хокінс (Howkins, 2001), Р. Флоріда (Флорида,
2005; Florida, 2011). Питання розвитку креативних індустрій в
Україні досліджували І. Турський (Турський, 2016) і Л. Антошкіна
(Антошкіна, 2010). Індустрії креативної економіки регіонів
України відображені у І. Ваховича (Вахович, 2014), І. Мацевича
(Мацевич, 2010), Х. Лошковської (Лошковська, 2014). Але не
дивлячись на чимале розкриття даної тематики, постає
необхідність дослідження розвитку креативної економіки в
Україні в контексті регіонального розвитку задля подальшого
формування загальної економічної стратегії підвищення рівня
глобальної конкурентоспроможності економіки країни та її
зростання в цілому.
Виклад основного матеріалу. Вперше про культурну
індустрію заговорили в часи, коли з’явилися нові технічні засоби,
які дали змогу тиражувати та примножувати твори мистецтва,
фотографії, репродукції, звукозаписи і т. д. З одного боку, даний
процес робив твори мистецтва більш доступними для широких
мас, а з іншого, перетворював його в предмет масового
споживання та комерційної експлуатації. Сам термін «культурна
індустрія» виник вже за часів діяльності Франкфуртської школи
соціології, після того, як Теодор Адорно і Макс Хоркхаймер
видали книгу «Діалектика Просвітництва» (1947), досить різко
розкритикувавши процес залучення культурної продукції та
послуг у маси в післявоєнні часи. Вони негативно оцінили процес
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індустріалізації культури, зазначивши, що «розпродаж всього і
вся» тільки підриває будь-яку повагу до мистецтва та культури в
цілому. Цей критицизм не враховував навіть основних позитивних
аспектів розвитку культурного сектору, таких як доступність і
демократизація доступу до культури, і базувався виключно на
концепції заперечення індустріального суспільства.
Прихід нової, постіндустріальної епохи кардинально
трансформував увесь контекст осмислення культурних індустрій.
Головними рисами цього контексту стали пошуки шляхів
комунікацій між суб’єктами культури та їх різноманіття, власне
те, що завжди було в компетенції культури. Культурні індустрії
змогли стати основним антикризовим засобом, який у часи
масового відтоку виробництв із високорозвинених держав,
регіонів та міст в країни й регіони з більш дешевою робочою
силою, відіграв роль потужного продуктивного ресурсу.
Спорожнілі фабрики і заводи стали центрами сучасного
мистецтва, музеями, галереями і надали притулок незалежним
творчим компаніям. Залучення культурного сектору в програми
міського розвитку допомогло змінити вигляд багатьох
європейських міст.
Новим етапом еволюції креативного сектору стала
Концепція інтегрованого розвитку міста, яка була представлена в
м. Лейпциг у 2007 р. і базувалася на Хартії «Міста Європи на
шляху сталого розвитку» (Лейпцизька Хартія…, 2007). Автори
даної концепції запропонували цілісний підхід до розвитку міст
(рис. 1), який зміг би відіграти важливу роль у розкритті
потенціалу європейських міст із точки зору економічного
розвитку, соціального та екологічного зростання, а також
збереження культурних та архітектурних цінностей.
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Життєздатне майбутнє
міста
Досягнення високого
рівня задоволення
потреб людини
економічними,
соціальними і
духовними аспектами
життєдіяльності

Рис. 1. Складові концепції інтегрованого розвитку міста
Джерело: сформовано на основі Хартії «Міста Європи на шляху
сталого розвитку».

Дана концепція має на меті створення життєздатного
майбутнього міста, яке буде підкріплюватися місцевим
економічним зростанням і високою конкурентоспроможністю на
міжнародному та міжрегіональному рівнях.
Згідно з концепцією інтегрованого розвитку, міста повинні
підвищити рівень своєї ефективності, ґрунтуючись на трьох
пріоритетних напрямках стратегії: «Розумне зростання» (розвиток
інноваційної економіки), «Стале зростання» (сприяння більш
екологічному, ефективному використанню ресурсів і більш
конкурентоспроможній економіці) та «Інклюзивне зростання»
(економіка з більш високим рівнем зайнятості й соціальної та
територіальної згуртованості).
Впровадження стратегії інтегрованого розвитку міст в
Україні є досить актуальним питанням, через наявність ряду
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соціально-економічних проблем та диспропорцій, які зумовлюють
швидкий занепад територій, відплив кваліфікованої робочої сили
та молоді за кордон, старіння і вимирання нації.
Протягом останнього десятиріччя економіки багатьох міст
України мають невтішні тенденції:
1) скорочення кількості промислових підприємств та
підвищення зносу обладнання;
2) зменшення чисельності зайнятого населення;
3) посилення ролі нафтогазовидобувних та енергетичних
підприємств, що працюють із вичерпними природними ресурсами.
Показовим прикладом є місто Харків, в економіці якого
частка промислового комплексу у загальному обсязі випуску
товарів та послуг становить близько 44 %. Основу виробничого
потенціалу міста складають підприємства високотехнологічних
галузей:
енергомашинобудування,
електротехнічної
промисловості,
транспортного
і
сільськогосподарського
машинобудування,
приладобудування,
радіоелектроніки,
авіакосмічної промисловості. Провідними підприємствами міста у
галузі машинобудування є: ВАТ «Турбоатом», ДП «Завод
«Електроважмаш», ПАТ «ФЕД», ПАТ «Завод «Південкабель»,
ДП «Завод
ім.
В.О.
Малишева»,
ПАТ
«Харківський
підшипниковий завод», ПАТ «ХМБЗ «Світло шахтаря»; у харчовій
промисловості:
Корпорація
«Бісквіт-Шоколад»,
ПрАТ
«Хладопром», ДП «ХЗШВ», ТОВ «Харківський м’ясокомбінат»,
ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат». Згідно зі статистичними
даними
економіка
міста
поступово
зазнає
процесу
деіндустріалізації, тобто скорочення в міській промисловості
кількості підприємств та чисельності працівників (табл. 1).
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Таблиця 1
Якісна, кількісна та видова трансформація промислових підприємств
м. Харків, 2014–2017 рр.
2014 рік
2017 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та
акцизу (у % до всієї реалізованої продукції)
Індустріальний
10,1
5,9
(Орджонікідзевський)
Київський
7,6
5,8
Московський
1,4
1,0
Немишлянський (Фрунзенський)
6,2
4,2
Новобаварський (Жовтневий)
6,1
4,2
Основ’янський
4,9
5,3
(Червонозаводський)
Слобідський (Комінтернівський)
11,9
11,6
Холодногірський (Ленінський)
4,5
4,3
Шевченківський (Дзержинський)
2,0
1,6
Всього
Кількість підприємств за розміром (одиниць)
Великі
19
9
Середні
398
427
Малі
3299
3054
Кількість підприємств за видами діяльності (одиниць)
Промисловість
3716
3490
Будівництво
1851
1462
Оптова та роздрібна торгівля
7299
6318
Джерело: сформовано автором за даними Головного управління
статистики у Харківській області.

Як видно з табл. 1, обсяг реалізованої промислової продукції
за три роки зменшився в середньому на 1,2 %. З наявних великих
підприємств в м. Харків станом на кінець 2017 р. залишилося
лише 9, кількість середніх підприємств збільшилась на
29 одиниць, а 245 малих підприємств були ліквідовані або
фактично припинили виробничу діяльність. Як наслідок, постає
питання реконструкції та доцільного застосування вивільнених
територій, виробничих площ та приміщень, що має бути вирішена
відповідно до концепції інтегрованого розвитку міста.
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Саме тому пріоритетним вектором розвитку міста повинна
бути економічна трансформація, спрямована на користь
креативних індустрій, або так званого четвертинного сектору.
Безсумнівно, роль промисловості у стратегічному значенні й у
забезпеченні підприємств та населення країни необхідною
продукцією так і залишиться пріоритетною. Проте промисловість і
креативні індустрії беззаперечно повинні виступати рушійною
силою прогресу економіки будь-якого міста і країни в цілому.
Деіндустріалізація є буденним фактом для економік багатьох
країн. У наш час, економічна успішність держави усе більше
залежить від якісних, а не від кількісних показників, серед яких
рівень кваліфікації фахівців, новаторські техніки управління та
маркетингові стратегії.
У зв’язку зі зміщенням промислових центрів у регіони з
дешевою робочою силою та масовою міграцією сільського
населення в міста, ефективним способом вирішення зазначених
вище проблем став розвиток культурних і творчих індустрій.
Креативність дає змогу змінювати традиційні методи управління
та поділу ресурсів, швидко реагувати на зміни та впроваджувати
революційні технології, по-новому відкриваючи власну культурну
спадщину. Креативний сектор формує нові робочі місця, сприяє
диверсифікації економіки та формуванню комфортного міського
середовища. У розвинених країнах частка цього сектору займає в
середньому до 10 % ВВП. Ефективним шляхом розвитку
креативного сектору виступає послідовна підтримка молодих
талантів, малого і середнього бізнесу, впровадження інноваційних
освітніх програм і реалізація ефективної культурної політики.
Оскільки це досить специфічний сектор економіки,
що охоплює діяльність, яка поєднує в собі творче й комерційне
начала, культуру та економіку, підприємництво і мистецтво, іноді
буває досить складно визначити межі культурних індустрій.
За різними визначеннями до цього терміну можна віднести
музику, образотворче і виконавче мистецтво, літературу й
видавничу справу, кіно та рекламу, моду та дизайн, ремесла,
архітектурне
проектування,
інформаційні
технології
й
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мультимедіа, азартні ігри, освіту, спорт, туризм та консалтингові
послуги, парки атракціонів і рекреаційну діяльність тощо
(Howkins, 2001). Одне можна визначити точно, це галузь, яка на
сьогодні генерує найбільшу кількість робочих місць і за
тенденцією саме для молоді, що відіграє неабияку роль не тільки у
розвитку культури, а й у соціально-економічному розвитку в
цілому. Для прикладу, у США «креативний клас» становить
35 %–38 % всього робочого населення країни (приблизно
114–124 млн осіб).
За допомогою креативної економіки можна сприяти
економічній реновації міст. Саме креативний сектор, маючи статус
найбільш інноваційного, генерує найвищі показники зростання в
постіндустріальній економіці. Робітники цього сектору мають
найвищий серед усіх фахівців рівень доходів та виступають
стимулом розвитку сфери послуг. Слід зауважити, що розвиток
креативного сектору відбувається не лише у великих містах, а все
частіше тяжіє до середньо населених пунктів, у яких наявна
розвинена навчально-наукова база – університети та коледжі.
На сьогодні Україна тільки починає робити перші кроки у
сфері розвитку креативних індустрій на державному рівні.
У 2015 р. було прийнято Стратегію сталого розвитку «Україна –
2020» та на її основі вже у 2016 р. розроблено та затверджено
стратегію розвитку м. Харкова, яка передбачає: підтримку
розвитку
культурних
і
креативних індустрій,
розвиток
туристичного напрямку, підтримку стартапів, створення модерних
відкритих платформ для комунікацій та розвиток інноваційних
об’єктів інфраструктури. Саме розвиток креативних індустрій має
потенціал рятівного інструмента від поступового занепаду міста.
У Харкові є значні перспективи для розвитку наступних
сфер креативної економіки:
 туристичного бізнесу (враховуючи історичну роль міста,
потенціал першої столиці України, потенціал першого і єдиного
міста в Україні, яке володіє повним комплектом нагород Ради
Європи: Дипломом Європи (2003 р.); Почесним Прапором Ради
Європи (2004 р.); Таблицею Європи (2008 р.); Призом Європи
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(2010 р.);
7
чудес
Харкова:
Благовіщенський
собор
(1888–1901 рр.), Покровський собор (1689 р.), Успенський собор
(1783 р.) Держпром (1925–1928 рр.), пам’ятник Тарасові
Шевченку (1935 р.), фонтан «Дзеркальний струмінь» (1947 р.),
житловий будинок зі шпилем (1950 р.); один з найбільших
майданів Європи – майдан Свободи (близько 12 га, 6-те місце в
Європі, 12-те місце у світі); найбільший парк розваг в Україні та
СНД – ЦПКіВ ім. М. Горького (1893 р.); мала Південна залізниця
(1940 р.), аквапарк «Джунглі» (2007 р.), дельфінарій «Немо»
(2009 р.));
 культурного центру (6 великих театрів; 84 бібліотеки;
24 школи естетичного виховання; 31 клубна установа культури;
6 парків культури та відпочинку; музеї та кіноконцертні зали
(зал органної і камерної музики); театральні групи, театри-студії,
самодіяльні театри, креативна творчість (незвичайні й
гумористичні пам’ятники));
 народної творчості, музики, театрального мистецтва
(велика кількість професійних та самодіяльних колективів,
розвиток клубної музики тощо); архітектури та дизайну,
образотворчого мистецтва (поєднує в собі як інноваційний підхід
із використанням органічних та екологічних матеріалів, так і вміле
поєднання нових споруд з історичною забудовою. Архітектура є
складовою частиною будівельного сектору, який є розвиненим у
місті);
 розробки програмного забезпечення, ІТ, веб-дизайну
(індустрія програмного забезпечення набула значного підйому у
всьому світі. Сектор інтерактивного дозвіллєвого програмного
забезпечення здебільшого може бути представлений розробками
відеоігор, а також довідкових та навчальних матеріалів,
віртуальних туристичних екскурсій);
 модного дизайну (безпосередньо пов'язаний із сектором
роздрібної торгівлі, також у цій індустрії може бути зайнято
більше людей, ніж в інших креативних галузях);
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 реклами (одна з найбільш динамічних і значущих
креативних галузей. Це пояснюється її наявністю практично у
кожній сфері підприємницької діяльності);
 видавничої справи тощо.
Основними передумовами розвитку креативної економіки є
освіта та високий рівень доходів споживачів, їх зацікавленість і
профпідготовка у креативному секторі, а також відкритий новим
ідеям робочий простір, який вирізняється високим рівнем
економічного і технологічного розвитку інституціональної бази.
На сучасному етапі світового прогресу в сфері креативної
економіки існує два ключових шляхи розвитку креативного
сектору.
Перший – зосередження основних зусиль на забезпеченні
необхідних умов для розвитку креативної економіки, залучення
креативних фахівців і креативних фірм. З цією метою потрібно
створити: 1) відкритий творчий простір, основним завданням
якого буде пошук фінансового забезпечення для розвитку
культурної сфери; 2) мережу освітніх установ, зусилля яких
будуть спрямовуватися на підготовку фахівців креативного класу.
Мається на увазі створення повноцінної та незалежної
інфраструктури креативного сектору, яка не буде корелюватися з
інфраструктурою класичного виробництва.
Другий – залучення на територію, яка потребує реновації, не
безпосередньо креативних фірм, а кінцевих споживачів їх
продукції або творчих людей, щоб кошти, зароблені в центрах
творчої активності, були витрачені на місці. Це можуть бути,
наприклад, центри відпочинку або місця, пов'язані з організацією
культурно-розважальних заходів.
Висновки. У результаті дослідження було встановлено, що
розвиток креативних індустрій базується на новому феномені –
необмеженому ресурсі економічного зростання – здатності
людини до творчості, що дає можливість розширити виробництво
без залучення додаткової праці й капіталу. Це явище є головним
двигуном економічного розвитку в містах. Дієвими інструментами
розвитку креативного сектору є залучення креативних фахівців і
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креативних фірм до створення робочих місць та формування
інфраструктури креативного сектору, сприяння підвищенню
середнього рівня життя та добробуту населення для генерації
потенційних споживачів продукції креативних індустрій.
В умовах деіндустріалізації м. Харкова перспективними
сферами розвитку можуть стати: туристичний бізнес, видавнича
справа, сфера дизайну та реклами, програмне забезпечення,
музика та театральне мистецтво тощо. Для реалізації головних
переваг та стимулювання економічного зростання міста креативні
індустрії потребують по-перше, імплементації нового формату
культурної політики, по-друге, впровадження комплексної
програми державної підтримки, направленої на розвиток
інфраструктури, фінансове та інформаційне забезпечення малого і
середнього бізнесу.
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ТРАНСКОРДОННА ЗЛОЧННІСТЬ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
У
статті
досліджується питання
актуальності
міжнародного співробітництва та співпраці Державної
прикордонної служби України із запобігання транскордонній
злочинності.
Розкрито
основні
форми
міжнародного
співробітництва у сфері боротьби з транскордонною
злочинністю в контексті євроінтеграції України. Розглянуто
стан транскордонного співробітництва в Україні та
запропоновано нову форму та інструменти розвитку
транскордонного співробітництва, спрямовані на підвищення
конкурентоспроможності прикордонних регіонів України.
Ключову роль у цьому відіграють такі інноваційні форми, як
транскордонний кластер, транскордонна промислова зона та
європейські групи територіального співробітництва. У статті
використані наступні методи дослідження: діалектичний
метод – обґрунтування передумов для вивчення транскордонного
співробітництва в Україні, методи аналізу та синтезу – вивчено
концептуальний
і
категоріальний
апарат,
термін
«транскордонне співробітництво», теоретичний синтез і
формально-логічні методи ─ вивчено міжнародний і вітчизняний
досвід застосування форм і інструментів транскордонного
співробітництва. Використання згаданих вище методів дозволяє
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зрозуміти транскордонне співробітництво, його форми та роль у
сучасній міжнародній економічній системі.
Ключові
слова:
транскордонне
співробітництво,
транскордонна злочинність, міжнародне співробітництво,
європейська інтеграція, державний кордон.
Malzam Juliia, Student, National Aviation University, Kyiv,
Ukraine;
Scientific Supervisor – Drachov Oleksii, Candidate of Judicial
Sciences, Associate Professor, National Aviation University,
Kyiv, Ukraine
Cross-border crime in terms of European integration of
Ukraine.
The article examines the relevance of international cooperation
and cooperation of the State Border Guard Service of Ukraine on the
prevention of cross-border crime. The main forms of international
cooperation in the field of combating cross-border crime in the context
of European integration of Ukraine are revealed. The state of crossborder cooperation in Ukraine is considered and a new form and tools
for the development of cross-border cooperation aimed at increasing
the competitiveness of the border regions of Ukraine are proposed.
Such innovative forms as the cross-border cluster, the transboundary
industrial zone and European territorial cooperation groups play a key
role in this. The following research methods are used: the dialectical
method – the substantiation of the preconditions for the study of crossborder cooperation in Ukraine, the methods of analysis and synthesis –
the conceptual and categorical apparatus, the term “transborder
cooperation”, theoretical synthesis and formal logical methods have
been studied – the international and domestic experience of application
has been studied. forms and instruments of cross-border cooperation.
The use of the above-mentioned methods allows us to understand the
trans-border cooperation, its form and role in the modern international
economic system.
Key words: cross-border cooperation, cross-border crime,
international cooperation, European integration, state border.
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Трансграничная
преступность
в
условиях
евроинтеграции Украины.
В
статье
исследуется
вопрос
актуальности
международного
сотрудничества
и
сотрудничества
государственной
пограничной
службы
Украины
по
предотвращению трансграничной преступности. Раскрыты
основные формы международного сотрудничества в сфере
борьбы с трансграничной преступностью в контексте
евроинтеграции
Украины.
Рассмотрено
состояние
трансграничного сотрудничества в Украине и предложена новая
форма
и
инструменты
развития
трансграничного
сотрудничества,
направленные
на
повышение
конкурентоспособности приграничных регионов Украины.
Ключевую роль в этом играют такие инновационные формы, как
трансграничный кластер, трансграничная промышленная зона и
европейские
группы
территориального
сотрудничества.
В статье использованы следующие методы исследования:
диалектический метод – обоснование предпосылок для изучения
трансграничного сотрудничества в Украине, методы анализа и
синтеза – изучены концептуальный и категориальный аппарат,
термин «трансграничное сотрудничество», теоретический
синтез
и
формально-логические
методы
–
изучены
международный и отечественный опыт применения форм и
инструментов трансграничного сотрудничества. Использование
упомянутых выше методов позволяет понять трансграничное
сотрудничество, его формы и роль в современной международной
экономической системе.
Ключевые
слова:
трансграничное
сотрудничество,
трансграничная преступность, международное сотрудничество,
европейская интеграция, государственную границу.
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Вступ. На сьогодні одним із пріоритетних напрямів
виконання завдань кримінального судочинства, під час співпраці з
іншими державами в межах міжнародних договорів, є протидія
проявам
транснаціональній
організованій
злочинності.
Ефективність міжнародної співпраці безпосередньо залежить від
ефективності правової регламентації та координації такої
діяльності. У свою чергу, це зумовлює необхідність
інтернаціоналізації системи протидії транскордонній злочинності,
оскільки контролювати її на рівні окремих держав неможливо
(Міняйло, 2010, с. 120–124).
Транскордонний характер злочинності свідчить про те, що
для криміналітету не існує кордонів. Навпаки, кордони є
перепоною для переслідування та нейтралізації представників
злочинних угруповань. Для протидії криміногенним загрозам у
прикордонних регіонах необхідна результативна співпраця
сусідніх держав, яка на практиці не завжди ефективно працює.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Транскордонна
злочинна діяльність на державному кордоні та співробітництво у
контексті євроінтеграції перебуває в центрі наукових досліджень
таких
учених
як
О. Шостка,
А. Білас,
А. Павленко,
Г. П. Жаровська, М. Міняйло, С. Філіпов, М. П. Стрельбицький,
Ш. Іштван, Т. В. Мельничук, Є. Д. Скулиш, В. О. Глушков,
В. Андрійчук, В. Будкін, І. Бураковський, З. Варналій та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Наразі вплив форм і інструментів боротьби із
транскордонною злочинністю, зокрема співробітництва в цій
галузі недостатньо вивчений, враховуючи поточні процеси
європейської інтеграції та участь України в них.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження
деяких аспектів співробітництва в сфері протидії транскордонній
злочинності в умовах євроінтеграції України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування
правової основи міжнародного співробітництва із протидії
транснаціональній організованій злочинності відбувається на
глобальному,
регіональному,
субрегіональному
та
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двосторонньому рівнях між державами безпосередньо, а також у
рамках міжнародних міжурядових організацій.
Особливістю транскордонної злочинної діяльності на
державному кордоні України є те, що єдиної моделі
транснаціональної злочинної організації не існує. Вона
відрізняється за формою, розмірами, сферою діяльності.
Транскордонна організована злочинна діяльність на державному
кордоні України склалася об’єктивно на ґрунті серйозних
соціально-економічних, політичних, ідеологічних, моральних,
правових та інших проблем, що виникають у суспільстві
(Корольов, 2015).
До першочергових завдань України в контексті підтримання
безпеки
західних
кордонів
належать:
імплементація
прикордонного законодавства України до норм європейського
права; забезпечення готовності людських ресурсів; технічне
переоснащення; досягнення сучасного стану інфраструктури
державного кордону; інформаційна інтеграція; якісно новий рівень
прикордонного співробітництва.
Після того, як Україна зробила проєвропейський вибір,
інтеграція в Європейський Союз стала стратегічним курсом її
зовнішньої політики. Після набуття чинності Угодою про
партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та
Україною вона стала основою стратегії інтеграції України до ЄС.
Транскордонне співробітництво вважається однією з ключових
сфер інтеграції України до європейських структур, а також
перспективним напрямком міжнародної інтеграції в цілому.
Сфери транскордонного співробітництва включають
розвиток прикордонної інфраструктури, туризму та рекреації,
екології та навколишнього середовища, боротьбу зі злочинністю,
культурний обмін тощо. Ця політика запропонувала широкий
спектр механізмів взаємодії, що відкрило великі перспективи
економічної інтеграції. Тому важливо знати форми та інструменти
розвитку транскордонного співробітництва та впроваджувати
інноваційні потоки у розглянуті сфері.
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Для того, щоб Україна та її прикордонні регіони отримували
вигоди від розвитку транскордонного співробітництва, необхідно
розглянути форми транскордонного співробітництва. Існує кілька
типових форм транскордонного співробітництва. Найважливіше
значення серед них має єврорегіон, який може бути створений
через угоди про транскордонне співробітництво в конкретних
галузях шляхом встановлення взаємовигідних контактів між
підприємствами з різних боків кордону.
Сьогодні
важливу
роль
у
підвищенні
конкурентоспроможності
прикордонних
регіонів
України
відіграють нові форми транскордонного співробітництва.
Основною метою нових форм транскордонного співробітництва є
прискорення росту шляхом об'єднання зусиль учасників,
забезпечення конкурентних переваг для транскордонних регіонів
(Кушнір, 2013, с. 163–165).
Прикордонні промислові зони є зонами, які створюються в
районах транскордонної території. Існує концентрація людського,
фінансового,
науково-технічного
потенціалу
розвиненої
промислової бази та промислової інфраструктури. Вони
спрямовані на розвиток нових технологій та на залучення до
виробництва різних видів високотехнологічних продуктів.
Найбільш
поширеними
організаційними
формами
транскордонного співробітництва, в яких Європа та Україна
набули достатнього досвіду є, зокрема, транскордонні кластери.
Їхній подальший розвиток, підвищення ефективності їх діяльності,
сприятимуть
відновленню
економічної
діяльності
та
стимулюванню економічного зростання, що позитивно вплине на
узгодження
соціально-економічних
показників
та
конкурентоспроможності регіону з європейськими стандартами.
Транскордонні кластери охоплюють суміжні прикордонні
райони сусідніх країн, які включають установи та компанії,
розташовані по обидві сторони кордону. Таким чином,
транскордонні кластери можна визначити як групу незалежних
компаній та асоційованих установ, які географічно зосереджені в
транскордонному регіоні. Вони співпрацюють і конкурують,
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спеціалізуються в різних галузях, пов'язаних спільними
технологіями і навичками, і доповнюють один одного, що в
кінцевому результаті дає синергетичний і мережевий ефекти,
поширення знань і навичок.
Існує ядро всередині кластера – лідера, який ініціює
формування кластера. Навколо цього ядра почали з'являтися
кластерно-формувальні блоки – комплекс підприємств-членів
кластера,
які
займаються
виробництвом
обладнання,
виробництвом інструментів або виконують іншу господарську
діяльність і спільно завершують технологічний ланцюжок
виробництва.
Однак, наявність цього основного блоку недостатньо для
ефективного функціонування. Треба бути блоком внутрішньої
інфраструктури - членами кластера, ці функції просування
продукції споживачам, надання маркетингових послуг для
організації продажу та ін. Наступним є блок зовнішньої
інфраструктури, який включає: громадську інфраструктуру – набір
суб'єктів, які надають житло, магазини та інші об'єкти громад та
культурні послуги; інноваційна інфраструктура – сукупність
суб'єктів, що забезпечують інноваційну складову кластеру: школи,
професійно-технічні училища, науково-дослідні установи для
вдосконалення технологій і педагогічної професії та фінансовий.
Побудова цієї інфраструктури забезпечується не тільки
підприємцем, а й регіональними органами влади та органами
місцевого самоврядування (Пелещак, 2008, с. 295–303).
Таким чином, створення транскордонних кластерів в Україні
дозволить підвищити продуктивність та інноваційну активність
підприємств, які є частиною кластера, а також підвищити прямі
іноземні інвестиції, прискорити соціально-економічний розвиток
областях. В кінцевому результаті це збільшить кількість робочих
місць, розмір заробітної плати та доходи до бюджетів усіх рівнів,
що призведе до стабільності та конкурентоспроможності
регіональної економіки.
Більше того, реалізація таких форм як транскордонні
кластери та транскордонна промислова зона серед регіонів
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України, актуалізується низкою тенденцій та характеристик,
наведених нижче.
По-перше, українські регіони використовують потенціал
промислових зон та кластерів (враховуючи транскордонні) в дуже
малій мірі, тоді як вони є основними інституційними
компонентами інвестиційної моделі економічного розвитку.
Політика створення транскордонних кластерів і промислових зон
була найбільш поширеною для європейських прикордонних
регіонів і, як показує практика, ці форми значною мірою сприяють
економічному розвитку прикордонних регіонів шляхом
стимулювання інновацій і інвестицій регіону, забезпечення
ефективного використання його ресурсів та створення робочих
місць у віддалених від центру районах.
По-друге, неефективне використання єврорегіону, як
організаційної форми транскордонного співробітництва, функція
якого полягає в полегшенні отримання коштів для
транскордонних проектів, які фінансуються зі структурних фондів
ЄС та інших міжнародних фінансових установ. Таким чином,
діяльність транскордонного співробітництва в межах українських
єврорегіонів визначається як низька. Це передбачає значний
невикористаний потенціал єврорегіону, який може слугувати
координаційною структурою для розвитку транскордонних
кластерів і промислових зон.
Таким чином, механізми реалізації регіональної політики
Європейського Союзу спрямовані на підтримку розвитку
прикордонних територій та надання можливостей для додаткового
фінансування транскордонних проектів у рамках бюджетів
транскордонних програм. Пріоритети цих програм враховують
інституційне
співробітництво
та
сприяння
соціальноекономічному розвитку прикордонних регіонів (Івашков, 2015,
с. 59–71). Вони, зокрема, підтримують проекти формування
транскордонних кластерів та промислових зон. Проте низька
активність української сторони призвела до її відносно низької
присутності у списках одержувачів грантового фінансування. Таку
ситуацію можна було б прогнозувати на більш ранній стадії
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впровадження
Європейського
інструменту
сусідства
та
партнерства, де на відміну від інших країн, інтереси України не
були представлені належним чином.
По-третє, не існує належної державної підтримки
інноваційної інфраструктури (включаючи транскордонні кластери
та промислові зони) в Україні. На відміну від транскордонних
промислових зон, які діють на чітко визначеній території і
вимагають значних інвестицій в інфраструктуру, транскордонні
кластери поєднують добровільних учасників, які вільно
розташовані в транскордонному просторі. Це робить їх більш
доступними для реалізації за допомогою відповідної державної
підтримки.
Не менш важливо ініціювати створення прикордонних
промислових зон, а також сприяння регіональній інноваційній
діяльності для формування певного периферійного утворення в
прикордонних регіонах. Ці структури відіграватимуть роль бізнесінкубаторів і допоможуть інвесторам розпочати виробництво,
створити фінансового посередника в отриманні фінансової
допомоги зі структурних фондів Європейського Союзу (Шишолін,
2014, с. 12–16).
Використання єврорегіону як координаційної структури для
транскордонних кластерів або промислових зон було б
практичним, оскільки це інституція, яка повинна розробити та
впровадити стратегію розвитку прикордонного регіону.
Враховуючи, що кластерна стратегія застосовується до всіх
стратегій, спрямованих на створення сприятливого середовища
для співпраці між різними зацікавленими сторонами на місцевому,
регіональному та міжнародного рівнів. Єврорегіон може і повинен
взяти на себе роль центру, через який здійснюється обмін
інформацією та діяльність транскордонного співробітництва між
членами транскордонного кластеру.
Розробка та впровадження ефективного, прозорого
управління проектами, моніторингу та оцінки транскордонних
проектів на основі чіткості та підзвітності дозволить широкій
громадській участі на всіх етапах реалізації проекту. З цією метою
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доцільно залучити провідних органів влади, науково-дослідні
установи та експертів ЄС до транскордонного співробітництва.
Також може бути надана організаційна фінансова підтримка
учасникам міжнародних проектів, які реалізуються в рамках
програм співробітництва між ЄС та сусідніми країнами.
На даний час розвиток транскордонного співробітництва
між Україною та країнами ЄС здійснюється в рамках правових
норм європейського та національного законодавства, Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва на
2016–2020 рр., Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
Європейської політики сусідства та чотирьох програм
Європейського інструменту політики сусідства на 2016–2020 рр.
(«Україна-Польща-Білорусь»,
«Україна-Словаччина-УгорщинаРумунія», «Україна-Румунія», «Басейн Чорного моря»), Стратегії
Європейського Союзу для Дунайського регіону, міждержавних
угод з Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною.
Подальший розвиток транскордонного співробітництва в
умовах євроінтеграційних змін, імплементації Угоди про
асоціацію, трансформації соціально-економічного розвитку
України потребує удосконалення національного законодавства,
доопрацювання ефективної моделі координації транскордонного
співробітництва, стратегічного управління цим процесом,
розвитку єврорегіонів. Це обумовлює необхідність удосконалення
механізмів державного управління сферою транскордонного
співробітництва з країнами ЄС та розробки практичних
рекомендацій щодо вирішення правових, організаційних,
фінансових, економічних, соціальних, культурних проблем, що
виникають в транскордонних регіонах (Кузьмін, 2017, с. 45–49).
На рівні органів місцевого самоврядування розвиток
транскордонного співробітництва забезпечується встановленням
більш тісних взаємовигідних економічних, політичних і
культурних контактів між географічно близькими територіями, які
історично мають тісні зв’язки та спільні надбання, адже незалежно
від політичних систем країн, до яких належить населення
прикордонних регіонів, громадяни стикаються з ідентичними
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соціально-економічними, соціально-культурними, політичними і
законодавчими проблемами і транскордонне співробітництво
певною мірою дозволяє пом'якшити суперечності, створювати в
прикордонних зонах такі зв’язки і такі договірні відносини, які б
сприяли розв’язанню спільних проблем. Зокрема, програми
транскордонного співробітництва розвивають малий та середній
бізнес, туризм, торгівлю, транспорт, прискорюють впровадження
новітніх технологій. Міжнародні транскордонні проекти є тими
«точками росту», які помітно впливають і на економіку, і на рівень
культури держави в цілому (Стрижакова, 2017).
Для того, щоб забезпечити це, необхідно буде передати всі
повноваження
щодо
вибору
проектів
міжнародного
співробітництва місцевим органам влади. Регіональні органи
влади та органи місцевого самоврядування повинні надавати
активну підтримку міжрегіональному та транскордонному
економічному співробітництву та консультації для суб'єктів
господарювання, які шукають партнерів через кордон, а також
допомагати підприємствам, які сприяють економічному розвитку
регіону та збільшувати доходи до місцевих бюджетів. Це вирішує
проблему обмежених фінансових ресурсів і забезпечує обов'язкове
запровадження фінансування транскордонних проектів. Він також
може сприяти впровадженню механізмів пільгових кредитів для
українських бенефіціарів транскордонних програм Європейського
Союзу, щоб допомогти їм фінансувати необхідні 10 % бюджету
проекту (принцип співфінансування).
Транскордонне співробітництво як складова державної
політики, є важливим фактором соціально-економічного та
політичного розвитку кожної країни, оскільки створює
можливості для забезпечення мешканцям прикордонних територій
безпечного життя, якісних послуг на основі зняття обмежуючої
функції кордону, розвитку транскордонного бізнесу, створення
нових економічних об’єднань, формування та функціонування
транскордонних ринків товарів (Мікула, 2004). Важливим
фактором в цих відносинах стає також збереження та розвиток
культурних зв’язків між мешканцями прикордонних територій
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сусідніх держав, людських контактів через спрощення перетину
кордону, вирішення транскордонних екологічних проблем та
реалізація транскордонних природоохоронних заходів.
Висновок. Геополітичне положення України зумовлює той
факт, що кордони нашої держави відіграють загальновизнану роль
у формуванні системи загальноєвропейської безпеки та
відверненні загроз, які зокрема створюються за рахунок
транскордонної
організованої
злочинності.
Найдієвішим
криміногенним фактором у цьому плані виступають наявні
диспропорції соціально-економічного розвитку прикордонних
регіонів України, що посилюватимуться прогалинами та
прорахунками в управлінні кордонами. Тим не менш варто
наголосити, що неефективний прикордонний менеджмент не є
першопричиною існування деструктивних злочинних проявів,
основне поле причин – соціально-економічна сфера, тому безпека
прикордонних регіонів повинна розглядатися як інструмент
стримування транскордонної злочинності, а не панацея для її
усунення. Сучасне управління кордонами має забезпечувати
надійне запобігання проявам транскордонної організованої
злочинної діяльності на державному кордоні та належне
управління міграційними потоками через Україну.
Використання переваг транскордонного співробітництва є
важливим
чинником
посилення
регіональної
конкурентоспроможності в рамках обмеженого державного
фінансування для вирівнювання регіональних соціальноекономічних диспропорцій на посткризовому етапі економічного
розвитку України. Всі процеси інтенсифікації транскордонного
співробітництва
є
взаємодоповнюючими,
тому
досвід
міжрегіонального
співробітництва
може
бути
успішно
використаний для поліпшення транскордонного співробітництва
та зміцнення конкурентоспроможності прикордонних регіонів
України.
Для
вирішення
проблеми
низького
рівня
конкурентоспроможності
прикордонних
регіонів
України
необхідно використовувати такі форми транскордонного
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співробітництва як транскордонні кластери та транскордонні
промислові зони.
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ДЕТЕРМІНАНТИ МОЛОДІЖНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ
В УКРАЇНІ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ТА
ОБ’ЄКТИВНИХ ЧИННИКІВ
Мета дослідження – аналіз детермінант молодіжного
екстремізму в Україні.
Відповідно до поставленої мети у статті використано
сукупність як загальних (діалектичний), так і спеціальних
(історичний
(історико-правовий),
логіко-семантичний,
порівняльно-правовий,
формально-юридичний
(формальнодогматичний), системно-структурний) методів. Зокрема, за
допомогою діалектичного методу молодіжний екстремізм
визначено та проаналізовано у взаємозв’язку і взаємозалежності,
цілісності, всебічності і динаміці; за допомогою історичного
(історико-правового) методу ретроспективно розглядалася
панорама явищ дослідження молодіжного екстремізму; логікосемантичний метод був використаний для поглиблення
понятійного апарату дослідження; формально-юридичний
(формально-догматичний) є основним конкретно-науковим
методом, тому за його допомогою всебічно вивчено існуючу
систему норм, які закріплюють протидію молодіжному
екстремізму; системно-структурний метод передбачав розгляд
явища молодіжного екстремізму як системного із обов’язковим
аналізом функцій взаємодіючих елементів цієї системи.
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У статті визначені суб’єктивні та об’єктивні чинники, які
є основою детермінації проявів молодіжної екстремістської
діяльності. Здійснено аналіз термінів «причини», «умови»,
«обставини», «детермінанти» молодіжного екстремізму.
Визначено, що у літературі виділяють різні чинники молодіжного
екстремізму, не завжди вдаючись до їх класифікації.
Аргументовано, що детермінанти молодіжного екстремізму –
це сукупність суб’єктивних та об’єктивних причин та умов, які
визначають саму появу молодіжного екстремізму як явища.
Відзначено, що суб’єктивні чинники як причини молодіжного
екстремізму виступають найпершою, попередньою ланкою у
процесі детермінації вказаної негативної поведінки молоді. Серед
об’єктивних чинників відзначено недосконалість українського
законодавства, та зроблено висновок, що протидія молодіжному
екстремізму в Україні повинна стати одним із завдань
законодавця.
Ключові слова: молодіжний екстремізм; причини; умови;
обставини; детермінанти; суб’єктивні чинники; об’єктивні
чинники.
Rakhmanov Mykola, Student, Kiyv National University of
Culture and Arts, Kiyv, Ukraine;
Scientific Supervisor – Motliakh Oleksandr, Doctor of Judicial
Sciences, Professor, Kiyv National University of Culture Culture and
Arts, Kiyv, Ukraine
Determinants
of
youth
extremism
in
Ukraine:
to the definition of subjective and objective factors
The purpose of the study is to analyze the determinants of youth
extremism in Ukraine.
According to the goal, the article uses a combination of both
general (dialectical) and special (historical (historical-legal), logicalsemantic, comparative-legal, formal-legal (formal-dogmatic), systemstructural) methods. In particular, with the help of the dialectic
method, youth extremism is defined and analyzed in interrelation and
interdependence, integrity, comprehensiveness and dynamics; With the
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help of the historical (historical-legal) method, a panorama of the
phenomena of the study of youth extremism was retrospectively
considered; logical-semantic method was used to deepen the
conceptual apparatus of the study; Formally legal (formally dogmatic)
is the main concrete scientific method, therefore with its help the
existing system of norms that reinforce opposition to youth extremism
is thoroughly studied; the system-structural method provided for the
consideration of the phenomenon of youth extremism as a system with a
mandatory analysis of the functions of the interacting elements of this
system.
The article defines the subjective and objective factors that are
the basis for the determination of manifestations of youth extremist
activity. The analysis of the terms “causes”, “conditions”,
“circumstances”, “determinants” of youth extremism. It has been
determined that various factors of youth extremism are identified in the
literature, not always resorting to their classification. It is argued that
the determinants of youth extremism are a combination of subjective
and objective causes and conditions that determine the very emergence
of youth extremism as a phenomenon. It is noted that the subjective
factors as the causes of youth extremism are the first, preliminary link
in the process of determining this negative behavior of young people.
Among the objective factors, the imperfection of the Ukrainian
legislation is noted, and it was concluded that counteracting youth
extremism in Ukraine should be one of the tasks of the legislator.
Key words: youth extremism; the reasons; conditions;
circumstances; determinants; subjective factors; objective factors.
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Детерминанты молодежного экстремизма в Украине:
к определению субъективных и объективных факторов
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Цель исследования – анализ детерминант молодежного
экстремизма в Украине.
Согласно поставленной цели в статье использованы
совокупность как общих (диалектический), так и специальных
(исторический
(историко-правовой),
логико-семантический,
сравнительно-правовой, формально-юридический (формальнодогматический), системно-структурный) методы. В частности,
с помощью диалектического метода молодежный экстремизм
определен
и
проанализирован
во
взаимосвязи
и
взаимозависимости, целостности, всесторонности и динамике; с
помощью
исторического
(историко-правового)
метода
ретроспективно
рассматривалась
панорама
явлений
исследования молодежного экстремизма; логико-семантический
метод был использован для углубления понятийного аппарата
исследования;
формально-юридический
(формальнодогматический)
является
основным
конкретно-научным
методом, поэтому с его помощью всесторонне изучено
существующую
систему
норм,
которые
закрепляют
противодействие
молодежному
экстремизму;
системноструктурный метод предусматривал рассмотрение явления
молодежного экстремизма как системного с обязательным
анализом функций взаимодействующих элементов этой системы.
В статье определены субъективные и объективные
факторы, которые являются основой детерминации проявлений
молодежной экстремистской деятельности. Осуществлен анализ
терминов
«причины»,
«условия»,
«обстоятельства»,
«детерминанты» молодежного экстремизма. Определено, что в
литературе выделяют различные факторы молодежного
экстремизма, не всегда прибегая к их классификации.
Аргументировано,
что
детерминанты
молодежного
экстремизма – это совокупность субъективных и объективных
причин и условий, которые определяют само появление
молодежного экстремизма как явления. Отмечено, что
субъективные факторы как причины молодежного экстремизма
выступают первым, предварительным звеном в процессе
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детерминации указанного негативного поведения молодежи.
Среди объективных факторов отмечено несовершенство
украинского законодательства,
и
сделан
вывод,
что
противодействие молодежному экстремизму в Украине должно
стать одной из задач законодателя.
Ключевые слова: молодежный экстремизм; причины;
условия;
обстоятельства;
детерминанты;
субъективные
факторы; объективные факторы.
Вступ. Закріплення у Конституції України розбудови
соціальної правової демократичної держави ставить перед
фахівцями-кримінологами важливі теоретичні та практичні
завдання. Не останнє місце тут посідають кримінологічні
дослідження причин та умов (детермінант) злочинності, у тому
числі й у детермінант молодіжного екстремізму в Україні.
Проблема молодіжного екстремізму в нашій державі постає
наразі як ніколи гостро. Рівень екстремістських настроїв серед
молоді, особливо серед неповнолітніх, в Україні залишається
доволі високим. Враховуючи агресію з боку Російської Федерації,
інформаційну війну проти України з боку держави-агресора,
аспекти детермінант молодіжного екстремізму вимагають
посиленої уваги від правоохоронних, судових, виховних,
освітянських та інших державних органів, громадських об’єднань,
фізичних та юридичних осіб.
Негативними
тенденціями
сучасного
молодіжного
екстремізму є наступні: орієнтація на корисливі та корисливонасильницькі мотиви екстремізму; подальше «омолодження»
екстремізму; зростання питомої ваги неповнолітніх дівчат серед
представників молодіжного екстремізму; зухвалість і жорстокість
проявів
молодіжного
екстремізму;
збільшення
проявів
молодіжного екстремізму у соціальних мережах та інших
комунікаційних каналах; збільшення випадків зростання
молодіжного екстремізму з екстремізмом дорослих злочинців;
посилення групового характеру проявів молодіжного екстремізму
та інші.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
молодіжного екстремізму в Україні вивчаються на рівні соціології,
педагогіки, політології, права та інших наук. Так, відомі
дослідження таких авторів як А. Ф. Гуцал, А. М. Захарченко,
В. О. Котигоренко, Т. Г. Шоріна та інших. Особливо варто
відзначити праці (докторську дисертацію та монографії)
Є. О. Васильчука.
Серед правників аналіз молодіжного екстремізму в Україні
здійснюється спеціалістами з кримінального права, юридичної
соціології, юридичної психології, кримінологами та іншими
фахівцями. Так, з точки зору кримінології аналіз молодіжного
екстремізму
здійснювався
такими
дослідниками
як
Г. С. Биструхін,
В. І. Бояров,
Р. О. Кочергін,
О. І. Мотлях,
Б. М. Петренко, А. О. Тодосієнко, Н. Д. Туз, С. М. Фридинський,
А. С. Чайковський, В. І. Шакун та іншими.
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної
проблеми. Сучасне реформування всієї правової системи України
висуває вимоги теоретичного і практичного визначення мети й
завдань діяльності з виявлення та протидії молодіжного
екстремізму в Україні, вивчення молодіжного середовища з метою
конструктивного впливу на нього, вивчення осіб, що
безпосередньо залучаються до екстремістської діяльності, а також
формування пропозицій щодо запобігання молодіжного
екстремізму в Україні, інших заходів профілактики цієї діяльності.
Отже, вивчення та кримінологічний аналіз молодіжного
екстремізму в Україні у світлі сучасного українського
законодавства – надзвичайно актуальне і важливе, та виступає
умовою для проведення реформування у всій системі державних
органів, відповідальних за розвиток молоді. Тому слід дати повну,
об’єктивну та наукову характеристику молодіжного екстремізму й
зробити відповідні висновки, надати рекомендації щодо
профілактики негативних явищ молодіжного екстремізму.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження – аналіз
детермінант молодіжного екстремізму в Україні. Відповідно до
мети було поставлено наступні цілі дослідження: проаналізувати
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сучасні погляди на явище причин і умов (детермінант)
молодіжного екстремізму; визначити поняття та терміни
«причини», «умови», «обставини», «детермінанти» молодіжного
екстремізму; охарактеризувати сукупність суб’єктивних та
об’єктивних причин та умов, які визначають саму появу
молодіжного екстремізму як явища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний
погляд на явище причин і умов (детермінант) молодіжного
екстремізму почав формуватися у XIX ст. із запровадженням
достатньо регулярних статистичних спостережень та аналізу
злочинності.
Терміни «причина» й «умова» щодо злочинності, інших
правопорушень, застосовує законодавець. Наприклад, відповідно
до п. 350.1.5 ст. 350 Податкового кодексу України від 2 грудня
2010 р. податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань
виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших
правопорушень у галузі оподаткування та бюджетній галузі,
вживає заходів до їх усунення (Податковий кодекс України, 2010).
Терміни «причини», «умови» злочинності використовуються і
кримінологією.
Під причиною будь-якого злочину у кримінологічній
літературі називаються реально наявні негативні явища і процеси
конкретного мікросередовища, під впливом яких у свідомості
винної особи виникають антисуспільні погляди, уявлення і звички,
що обумовлюють вчинення діяння, забороненого кримінальним
законом (Литвак, 1997, с. 84).
Причини – це чинники, які породжують злочинність, інші
правопорушення. Щодо молодіжного екстремізму можна
зазначити, що причини цього явища – це чинники, які
зумовлюють його появу як свій наслідок.
Щодо умов, то безпосередньо вони не породжують
молодіжний екстремізм, але полегшують його настання,
відкривають шляхи для появи причин. Відповідно, умовами
молодіжного екстремізму можна визначити чинники, які сприяють
його появі, хоч безпосередньо і не породжують екстремізм.
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Причини та умови молодіжного екстремізму у своїй
сукупності можна позначити терміном «обставини», бо на
практиці причини та умови розмежувати досить важко. Так,
обставини
поділяють
на
такі
групи:
обставини
загальногосподарського характеру; типові обставини розкрадань в
окремих галузях господарства організаційного характеру; типові
обставини розкрадань в окремих галузях господарства
технологічного і технічного характеру; обставини правового і
морально-психологічного характеру. (Кримінологія. Загальна та
Особлива частини, 2009, с. 55).
Отже, у випадку, коли розглядається поняття молодіжного
екстремізму через аналіз вчення про причинність, причинний
зв’язок, поряд з поняттями «причина», яка викликає наслідок,
стоїть поняття «умова», тобто чинник, дія, яка цього наслідку не
викликає, проте сприяє появі причини.
Поряд із поняттям «причини», «умови», існує поняття
«детермінанти», яке охоплює обидва терміни – «причини»,
«умови». Детермінанта (від лат. determinire – визначати) – це
чинник, який визначає появу іншого чинника – наслідку.
До причин і умов молодіжного екстремізму у літературі
зараховують різні чинники, не завжди вдаючись до їх змісту.
Так, Н. Д. Туз до детермінант формування особистості
неповнолітнього злочинця зараховує: негативний влив сім’ї,
криміногенні та психологічні чинники формування особистості
неповнолітнього злочинця (Туз, 2016, с. 48–135).
Є. О. Васильчук, з точки зору політології, виділяє ідейнополітичне
підґрунтя
правоекстремістських
угруповань,
субкультурні витоки політичного екстремізму та релігійні джерела
політичного екстремізму (Васильчук, 2016, с. 99–211).
В. І. Бояров появу екстремістських настроїв у суспільстві
пов’язує з бідністю в умовах асиметричного розподілу
влади (Бояров, 2016, с. 140).
В. М. Бесчастний відзначає, що у протидії загрозам
екстремістського та іншого характеру наявна недостатня
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ефективність діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони
України (Бесчастний, 2018, с. 11).
А. Ф. Гуцал наголошує на тому, що екстремізм спричинює
низка чинників, серед яких – соціально-економічна криза, що
значно обмежує права суспільно активних прошарків населення, і
створює для них атмосферу неможливості соціальної реалізації;
деградація суспільних відносин та деформація політичних
інститутів і структур, унаслідок чого вони нездатні вирішувати
покладені на них соціальні завдання; тоталітарний характер
режимів, політичні репресії щодо опозиції, національний та
релігійний гніт, які звужують простір для маневрів у легітимному
правовому просторі, «виштовхуючи» через безвихідь певні
прошарки населення з простору відкритої політичної боротьби;
намагання політично і соціально активних груп вирішувати
глобальні проблеми в умовах жорсткого обмеження у часі,
просторі та ресурсах, надмірні амбіції їх лідерів; значне звуження
впливу прийнятих соціальних норм і культурних цінностей,
правовий нігілізм; «експорт» екстремізму ззовні через
демонстрацію позитивних прикладів швидкого розв’язання
актуальних питань, що, як правило, супроводжується
формуванням в інформаційному полі (шляхом застосування
сучасних технологій) відповідних віртуальних образів (Гуцал,
Beta-версія).
Б. М. Петренко, як і більшість дослідників, дотримуються
тої думки, що ескалації екстремізму в Україні передує низка
чинників. По-перше, низький соціально-економічний рівень
розвитку, який сьогодні ускладнюється наслідками світової
фінансової кризи та неспроможністю влади зменшити його вплив,
що призвело до падіння життєвого рівня значної частини
населення. По-друге, відсутність цілісної політичної культури, що
призвело до того що на політичні процеси значною мірою
впливають амбіції політичних лідерів, ніж політичні традиції та
правові норми. По-третє, неспроможність захисту від
інформаційного впливу, як внутрішнього, так і зовнішнього, де
відбувається
спекуляція
на
окремих
темах,
зокрема,
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переслідування
опозиції
чи
пригнічення
національних
прав (Петренко, 2009, с. 647).
А. О. Тодосієнко визначає причини прояву молодіжного
екстремізму в Україні через наступне: 1) несприятливі соціальноекономічні умови і незадоволеність частини суспільства своїм
соціальним становищем; 2) нав’язливі ідеї деяких спрямованих,
замовних, продажних мас медіа та окремих чат каналів
ІНТЕРНЕТ-мереж, які відкрито демонструють свавілля,
брутальність, порнографію, жорстокість, паразитизм тощо;
3) вікові особливості, а саме: потреба в романтизмі, прагненні до
активності та подоланні життєвих перешкод; 4) проблеми пошуку
ідентичності особи; 5) формування життєдіяльних процесів
людини з погляду: сім’ї, школи, трудової діяльності;
6) формування комплексу авторитарної особистості: установки на
неухильне шанування утверджених авторитетів, надмірної
стурбованості питаннями статусу і влади, стереотипністю суджень
та оцінок, нетерпимістю до невизначеності; 7) відсутність
правильної організації її дозвілля; 8) коло спілкування дитини;
9) відсутність правової бази боротьби з екстремізмом (Тодосієнко,
2015).
На наш погляд, детермінанти молодіжного екстремізму – це
сукупність суб’єктивних та об’єктивних причин та умов, які
визначають саму появу молодіжного екстремізму як явища. При
цьому серед цих чинників превалюють саме суб’єктивні.
Переконані, причиною, яка найближче стоїть до злочинного акту,
є суб’єктивна антисоціальна мотивація поведінки. Найпершими
причинами злочинності, на думку А. Ф. Зелінського, є суб’єктивні
чинники: психічна неврівноваженість, низькі бажання, прагнення
влади,
агресивність,
користолюбство,
бездуховність,
некультурність,
безвілля,
шкідливі
звички,
конформізм (Зелинский, 2000, с. 48).
Тобто, суб’єктивні чинники як причини молодіжного
екстремізму виступають найпершою, попередньою ланкою у
процесі детермінації вказаної негативної поведінки молоді.
Негативна суб’єктивна індивідуальна поведінка молодіжного
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екстреміста – це наслідок несприятливого впливу на цю особу
негативного мікро- та макросередовища, в якому ця особа живе та
формується.
Саме стійкі суб’єктивні антисуспільні погляди особи, або, як
їх ще іменують, «дефекти психології індивідуума», «деформоване
правоусвідомлення» безпосередньо призводять до екстремістських
поглядів молоді. Ці погляди, виникають та закріплюються через
вплив на свідомість молодої особистості негативних соціальних
явищ.
Таким чином, екстремістській діяльності молоді завжди
передує низка стадій психічної діяльності молодого суб’єкта, які і
формують його антисуспільну екстремістську спрямованість,
поступово складають екстремістські уявлення та формують
майбутні безпосередні прояви екстремізму.
Але суб’єктивні чинники – не єдині, які впливають на
молодіжний екстремізм. Існують також і об’єктивні чинники.
Однією з основних об’єктивних детермінант молодіжного
екстремізму в Україні можна визнати недосконалість
законодавства, відсутність правової бази. Ще у середині 1990-х
років С. Кравчук зазначав, що аналіз причин виникнення
екстремізму дозволяє зробити висновок, що відсутність належної
правової бази ініціює конфліктні ситуації (Кравчук, 1995,
с. 44–46).
Звісно, минуло вже багато часу, проте не можна сказати, що
проблема вирішена: у законодавстві України відсутнє навіть
визначення поняття «екстремізм», а у законодавчих актах
подібний термін трапляється лише в окремих законах.
Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про гастрольні
заходи в Україні» від 10 липня 2003 року № 1115-ІV при
проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики, у тому
числі, й до пропаганди екстремізму (Про гастрольні заходи в
Україні, 2003). Чи згідно зі ст. 10 Закону України «Про охорону
дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ держава здійснює
захист дитини від залучення до екстремістських релігійних
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психокультових угруповань та течій (Про охорону дитинства,
2001).
Це фактично всі дані, наявні у законах України, що вказують
на ставлення законодавця до екстремістської діяльності, як
негативного анти суспільного явища. У підзаконних актах також
вказане питання майже не розкривається. Наразі, вказаний термін
бачимо лише у Постанові Верховної Ради України «Про
Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних
Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської
Асамблеї НАТО, Міжпарламентського союзу, світових лідерів та
всіх членів міжнародного співтовариства щодо засудження
порушень прав і свобод кримськотатарського народу в частині
заборони окупаційною владою РФ на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Меджлісу кримськотатарського народу та визнання його
екстремістською організацією» від 31 березня 2016 р.
№ 1068-VIII (Про Звернення Верховної Ради України до
Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту,
Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї
ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Міжпарламентського
союзу, світових лідерів та всіх членів міжнародного
співтовариства щодо засудження порушень прав і свобод
кримськотатарського народу в частині заборони окупаційною
владою РФ на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки
Крим
та
міста
Севастополя
Меджлісу
кримськотатарського народу та визнання його екстремістською
організацією, 2016), проте його сутність не розкривається.
З окремих нормативно-правових актів термін «екстремізм»
був взагалі вилучений, зокрема, з ст. 4 Закону України
«Про громадські
об’єднання»
від
22
березня
2012 р.
№ 4572-VІ (Про громадські об’єднання, 2012), з п. 7 Тимчасового
порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у
межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом
першого заступника керівника Антитерористичного центру при
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Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції
на території Донецької та Луганської областей) від 14 квітня
2017 р. № 222-ог (Тимчасовий порядок контролю за переміщенням
осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської
областей, 2017) та інших.
Вказане вище означає на законодавчих прогалинах у
формуванні державницької позиції щодо екстремізму в Україні і,
зокрема молодіжного. У підсумку, серед ключових причин і умов
молодіжного
екстремізму
можна
виокремити
наступні:
законодавча неврегульованість цього питання; відсутність
контролю за соціальними мережами та іншими комунікаційними
каналами, через які пропагується молодіжний екстремізм, а також
висока латентність екстремізму, що надає можливості особамекстремістам безкарно займатися цією протиправною діяльністю.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальшого розвитку. Саме суб’єктивні анти суспільні погляди є
основою детермінації проявів екстремістської діяльності взагалі та
молодіжного екстремізму зокрема. Визначений у конкретній
обстановці виховання та життєдіяльності, динамічний процес
взаємодії молодої особи із зовнішнім середовищем породжує,
змінює та закріплює небажану прихильність крайнім поглядам,
тим самим формує деструктивні екстремістські прояви, що в
кінцевому результаті, при наявності відповідних сприятливих
умов спонукає до вчинення молоддю суспільно небезпечних
екстремістських діянь. Тобто, формує основи громадської
непокори у вигляді несанкціонованих заворушень, що при
відсутності належного державного реагування на їх прояви, може
перейти у більш тяжкі діяння, зокрема, у терористичні акти.
Існують і об’єктивні чинники, які можна схарактеризувати
як детермінанти молодіжного екстремізму в Україні. До них слід
зарахувати такі: негативна обстановка у сім’ї (неблагополучна
сім’я, неповна сім’я); недостатній виховний вплив на формування
особи неповнолітнього навчальних закладів; незайнятість
неповнолітніх; недоліки у роботі правоохоронних органів, судів у
профілактиці молодіжного екстремізму тощо.
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Переконані, що одним із основних об’єктивних чинників
проявів молодіжного екстремізму в Україні є недосконалість
чинного вітчизняного законодавства. Фактична відсутність
юридичного
визначення
та
законодавчого
закріплення
екстремізму в нормативно-правових актах, його ознак, проявів,
діяльності, яка підпадає під термін «екстремізм», створює
правовий вакуум та неоднозначність у тлумаченні даного
негативного антисоціального явища. Відповідно, врегулювання
цього питання, а також дієва протидія молодіжному екстремізму в
Україні повинна стати одним із ключових завдань вітчизняного
законодавця.
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ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА НАПРЯМІВ
ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНЕТОМ
Організація молодіжних форумів з управління Інтернетом
та створення «Молодіжної коаліції з питань управління
Інтернетом» є важливим кроком для впровадження ще однієї
групи стейкхолдерів, а саме молодіжного сектору, який буде
активно задіяний у обговореннях як загроз, так і нових
можливостей, які в собі несе Інтернет.
Це питання є актуальним у наш час, оскільки Інтернет
став невід’ємною частиною нашого життя. Саме через те,
що погляди поколінь можуть відрізнятися, виникає потреба
залучення молоді до питань управління Інтернетом та її активна
участь у відповідних обговореннях.
Позиції молодих людей щодо системи кібербезпеки та
необхідності контролю Всесвітньої мережі потребують
організації окремих форумів з управління Інтернетом, адже
молодь лише нещодавно почали зараховувати до групи окремих
стейкхолдерів.
Метою статті є визначення необхідності залучення молоді
до участі у згаданих вище заходах, та способи і напрями
інтеграції молоді у ці галузі.
Дана тематика має неабияку перспективу дослідження,
особливо для українських реалій, оскільки ідея активного
залучення нового покоління до питань кібербезпеки тільки почала
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імплементуватися у суспільстві. А через проблеми та перешкоди,
з якими зіштовхується молодь під час висловлювання своїх думок
та позицій (такими як брак коштів та авторитету), це питання
потрібно виносити на більш високий, державний рівень.
Ключові слова: контроль за Інтернетом, «Молодіжна
коаліція з питань управління Інтернетом», Молодіжний форум з
управління
Інтернетом,
молодь,
кібербезпека,
мультистейкхолдеризм.
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Study of problems and directions of youth involvement to the
internet governance
The organization of Youth Internet Governance Forums and the
creation of the "Youth Coalition on Internet Governance" is an
important step for the introduction of another group of stakeholders,
namely the youth sector, which will be actively involved in discussions
about threats and new opportunities the Internet carries.
This question is relevant in our time, since the Internet has
become an integral part of our lives. Because of the fact that the views
of the generations may differ, the need to involve young people in the
management of the Internet and its active participation in relevant
discussions arises.
The positions of young people about the cybersecurity system
and the need to control the World Wide Web require separate Internet
governance forums, as young people have only recently become part of
a group of individual stakeholders.
The purpose of the article is to determine the need to involve
young people in the aforementioned issues, and the ways and means of
integrating young people into these areas.
This topic has a great prospect of research, especially for
Ukrainian realities, since the idea of active involvement of the new
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generation in cybersecurity issues has only begun to be implemented in
society. And because of the problems and obstacles faced by young
people in expressing their thoughts and positions (such as lack of funds
and authority), this issue needs to be addressed at a higher,
governmental level.
Key words: Internet Control, Youth Coalition on Internet
Governance, Youth Internet Governance Forum, youth, cybersecurity,
multistakeholder.
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Изучение проблематики и направлений вовлечения
молодежи к управлению интернетом
Организация молодежных форумов по управлению
Интернетом и создание «Молодежной коалиции по вопросам
управления Интернетом» является важным шагом для внедрения
еще одной группы стейкхолдеров, а именно молодежного сектора,
который будет активно задействован в обсуждениях как угроз,
так и новых возможностей, которые в себе несет Интернет.
Данный вопрос является актуальным в наше время, так как
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Именно
потому, что взгляды поколений могут отличаться, возникает
потребность привлечения молодежи к вопросам управления
Интернетом и ее активное участие в соответствующих
обсуждениях.
Позиции молодых людей по системе кибербезопасности и
необходимости контроля Всемирной сети требуют организации
отдельных форумов по управлению Интернетом, ведь молодежь
только недавно начали относить к группе отдельных
стейкхолдеров.
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Целью статьи является определение необходимости
привлечения молодежи к вышеупомянутым вопросам и способы и
направления интеграции молодежи в эти сферы.
Данная
тематика
имеет
большую
перспективу
исследования, особенно для украинских реалий, так как идея
активного привлечения нового поколения к вопросам
кибербезопасности только начала имплементироваться в
обществе. А из-за проблем и препятствия, с которыми
сталкивается молодежь во время высказывания своих мыслей и
позиций (такими как нехватка средств и авторитета), этот
вопрос нужно выносить на более высокий, государственный
уровень.
Ключевые слова: контроль за Интернетом, «Молодежная
коалиция по вопросам управления Интернетом», Молодежный
форум
по
управлению
Интернетом,
молодежь,
кибербезопасность, мультистейкхолдеризм.
Вступ. В XXI ст. питання безпеки виходить за межі
реального світу. Наявних засобів кібербезпеки та контролю за
Інтернетом стає недостатньо. Саме тому інакше бачення молодого
покоління, погляд на проблему з іншого ракурсу є надзвичайно
важливим, правильним і необхідним у цьому питанні. І для
України це не є винятком. Це є такою ж актуальною та нагальною
потребою як і для всього світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
дослідників питання кібербезпеки варто виокремити праці таких,
як М. Шмідт, М. Лібіцкі, Дж. Най, Г. Раттрей, Дж. Льюіс,
Дж. Шелдон, К. Демчак, П. Домбровський, С. Старр, А. Клімбург
та інших. Серед вітчизняних учених треба відзначити передусім
дослідження О. Довганя, В. Пилипчука, М. Ожевана, В. Петрова,
В. Бутузова, В. Шеломенцева та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Це питання є недостатньо дослідженим й потребує
активного обговорення зі сторони державного, приватного та
громадського секторів. Форуми, які залучають молодь та дають їй
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можливість висловити свою думку та позицію, тільки починають
набирати обертів. Їх організація та проведення повинні залучати
експертів з питань кібербезпеки та управління Інтернетом.
Важливо зазначити, що не тільки молодь повинна переймати
досвід експертів, а й спеціалісти повинні дослуховуватись до
молодих людей.
Формулювання цілей статті. Застосовуючи відповідні
методи, визначити нагальну необхідність залучення представників
молоді до активного обговорення питань, пов’язаних із
кібербезпекою та управлінням Інтернетом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Форум з
управління Інтернетом (IGF) об'єднує представників різних
стейкхолдерних груп, які на рівних правах обговорюють питання,
пов'язані з Інтернетом. Цей форум скликається Генеральним
секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) і координується
Секретаріатом IGF під егідою Департаменту ООН з економічних і
соціальних питань (UN Department of Economic and Social Affairs –
UNDESA).
Його формат і порядок денний розробляються членами
Мультистейкхолдерної Консультативної групи (Multistakeholder
Advisory Group – MAG), яка щорічно призначається Генеральним
секретарем ООН на основі пропозицій, отриманих від широкого
кола стейкхолдерів в ході відкритих, публічних консультацій.
Даний форум відбувається щорічно. На ньому учасники
дискутують, обмінюються інформацією і діляться передовим
досвідом один із одним. IGF допомагає прийти до загального
розуміння того, як максимізувати можливості Інтернету і
відреагувати на всілякі виклики, ґрунтуючись на принципах
підходу «знизу-нагору», мультистейкхолдеризму, інклюзивності,
некомерційності, відкритості та прозорості.
Щорічно IGF закликає широку громадськість подавати
заявки з пропозицією тих тем, які потребують поглибленого
обговорення. Всі ці пропозиції розглядаються і групуються для
того, щоб остаточний порядок денний гарантовано відображав
потреби глобальної мультистейкхолдерної спільноти.
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Ініціативи IGF в ході своєї організації повинні відповідати
критерію мультистейкхолдеризму. Під мультистейкхолдерним
підходом мається на увазі співпраця всіх стейкхолдерів –
приватного сектора, громадянського суспільства, уряду і
технічного співтовариства – на рівноправній основі в питаннях,
що стосуються розробки та реалізації принципів, норм, правил,
процедур прийняття рішень, політики і програм, пов'язаних з
Інтернетом.
Ініціативи IGF є Форумами з управління Інтернетом, які є
відображенням потреби конкретної спільноти.
Їх можна класифікувати як:
– національні;
– субрегіональні;
– регіональні;
– молодіжні IGF.
Якщо ініціатива організована на національному рівні в
межах однієї країни, то вона класифікується як національний IGF.
У разі, якщо ініціатива організована з метою задоволення потреб
одного конкретного регіону, то вона кваліфікується або як
субрегіональний, або як регіональний IGF залежно від розміру
географічної зони.
Основним критерієм для ідентифікації регіону є
географічний, але в деяких випадках визначальними факторами є
рідна мова і культура. Молодіжні IGF – це спеціально організовані
форуми, на яких обговорюються питання, що стосуються
Інтернету з точки зору молоді.
Ініціативи IGF відкриті для всіх стейкхолдерів, зацікавлених
у сприянні організації заходів. Відповідальність за залучення всіх
стейкхолдерів, як окремих осіб, так і організацій, для участі в
ініціативі IGF, лежить на мультистейкхолдерних організаційних
структурах.
Кращий спосіб інформувати громадськість – регулярно
відправляти актуальну інформацію на відкритий список розсилки,
розміщувати її на офіційному сайті/веб-сторінці, а також
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поширювати через соціальні мережі та іншими способами ведення
ефективної комунікації з громадськістю.
Слід зазначити, що в Україні відбуваються різноманітні
конференції при залученні молодіжних питань. Одна з таких
конференцій
була організована Комітетом Верховної Ради
України з питань європейської інтеграції спільно з міжнародною
громадською організацією «Європейська Медіа Платформа» на
тему: «Українська молодь та управління інтернетом в контексті
європейської інтеграції України» (Конференція, 2018).
На іншій такій конференції, Адам Пік розповів про
багатосторонню модель управління Інтернетом на прикладі
ICANN та можливості, завдяки яким громадянське суспільство,
студенти й науковці можуть брати участь у глобальних процесах
управління Інтернетом. Зокрема, мова йшла про залучення молоді
до міжнародних програм корпорації ICANN NextGEN, Felowship,
On-board program.
Для участі у відповідних програмах необхідно пройти
відбір, де з 500 учасників зі всього світу обирають лише
50 найкращих. «Якщо вам цікава ця галузь, тоді участь у наших
програмах дасть вам нагоду отримати необхідні знання для
подальшої діяльності, пов’язаної з управлінням Інтернетом», –
зазначив Адам Пік (Запрошення ICANN, 2017).
До участі запрошуються як студенти, так і представники
влади, аби згодом вони могли на фаховому рівні стати частиною
багатосторонньої моделі управління Інтернетом та формування
політики щодо доменних імен, приватності і захисту персональних
даних.
Отже, залучення саме молоді до активного обговорення
питань кібербезпеки є окремим напрямом дослідження. Саме тому
була створена Динамічна Коаліція Форуму з управління
Інтернетом (IGF) – «Молодіжна коаліція з управління Інтернетом»
(YCIG).
Динамічна коаліція заохочує молодіжну співпрацю та
сприяє більш активній участі молоді в місцевих, національних,
регіональних та міжнародних дискусіях, переговорах, стратегіях і
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процесах управління Інтернетом. Вона є некомерційною
відкритою групою та нейтральною для зацікавлених сторін.
«Молодіжна коаліція з управління Інтернетом» також є
нейтральним простором для молоді, зацікавленої у вивченні,
участі та просуванні питань, пов'язаних з управлінням Інтернетом
в цілому, оскільки глобальний Форум з управління Інтернетом –
Internet Governance Forum (IGF) – є платформою для рівноправної
взаємодії усіх стейкхолдерів (Статут, 2019).
YCIG була офіційно сформована під час 4-го Форуму з
управління Інтернетом, який проходив з 15 по 18 листопада
2009 року в Шарм-Ель-Шейху, молодими активістами та
молодіжними організаціями, які представляють громадянське
суспільство, уряд та приватний сектор.
Коаліція була зареєстрована як Динамічна коаліція IGF для
відстоювання голосу дітей, молодих людей та молодих фахівців
під час форумів, переговорів та процесів, пов'язаних з управлінням
Інтернетом.
Її статут передбачає, насамперед, доступний, вільний і
відкритий Інтернет, де всі особи, незалежно від їх віку, етнічної
приналежності, статі, сексуальної орієнтації, соціального статусу
або географічного розташування, можуть повною мірою брати
участь у переговорах, дебатах, і процесах прийняття рішень, що
стосуються питань управління Інтернетом, цифрових прав,
інформаційних та комунікаційних технологій.
Також до цих питань можна віднести питання цифрової
політики на місцевому, національному, регіональному та
глобальному рівнях для забезпечення більш надійного та
інклюзивного кіберпростору.
Коаліція створювалась з розумінням того, що молодь
обов’язково повинна бути включена в такі процеси та в процеси
прийняття рішень. Вона повинна обмінюватися ідеями та
найкращими практиками з урахуванням місцевих та регіональних
аспектів у глобальній спільноті управління Інтернетом. Також
важливим елементом є сприяння впровадженню відповідних,
узгоджених рамок і стратегічних ініціатив.
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Місією даної коаліції є участь у дискурсі, пов'язаному з
управлінням Інтернетом, зокрема в межах глобальних IGF, а
також у межах національних, субрегіональних та регіональних
ініціатив IGF (NRIs), на рівних умовах з іншими стейкхолдерами.
Метою цього є посилення молодіжних голосів та сприяння
інтересам молоді в дискусіях, переговорах, стратегіях і процесах
управління Інтернетом (Статут, 2019).
Молодь повинна бути залучена до всіх процесів IGF і
визнана повноправним стейкхолдером в межах наявних груп
стейкхолдерів.
Таким чином, YCIG також прагне надати можливість
більшій кількості молодих людей приєднатися до обговорення та
подолати перешкоди, з якими вони стикаються. Фінансові
складнощі, проблеми, пов’язані з браком досвіду, навичок та
доступу до мережі є одними з таких ключових факторів.
YCIG своєю метою бачить розширення можливостей та
потенціалу молодих людей, які прагнуть брати активну участь у
міжсесійній діяльності та ініціативах IGF. Здійснюється це
підтримкою IGF, Консультативної мультистейкхолдерної групи
(MAG), та Секретаріату IGF шляхом сприяння активній участі та
залучення більшої кількості молоді на рівних засадах з іншими
стейкхолдерами в обговоренні, переговорах, розробці стратегій і
процесах управління Інтернетом.
Також коаліція намагається мобілізувати стейкхолдерів і
впливати на громадську думку щодо інтересів молоді. Таким
чином буде забезпечене більш справедливе та збалансоване
обговорення, особливо беручи до уваги те, що молодь, як правило,
має меншу вагу в процесах прийняття рішень. Хоча саме на
молодь, зокрема, їхні результати впливають найбільше.
«Молодіжна коаліція з управління Інтернетом» забезпечує
співпрацю між групами стейкхолдерів. YCIG підтримує відкрите,
прозоре, інклюзивне та змістовне представництво та участь
молоді, а також заохочує підтримку участі молоді в усьому світі
саме у плані підвищення фінансової підтримки та розбудови її
потенціалу (Статут, 2019).
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YCIG також прагне бути центром для ознайомлення молоді
та новачків з питаннями управління Інтернетом. Вона пропонує
участь у спільноті та заохочує молодь до активного сприяння
обговоренню та прийняттю важливої участі в цьому просторі.
В межах проведення різноманітних заходів відбуваються
лекції та презентації програм стажування, які сьогодні доступні
для української спільноти за організаційної та фінансової
підтримки міжнародних організацій: ICANN Fellowship Program
(ICANN Program, 2019), NextGen@ICANN Program (NextGen
Program, 2019), Internet Society Fellowship to the Internet
Engineering Task Force (IETF) Program (IETF Program, 2019),
Internet Society Youth @IGF Programme (Youth Programme, 2019),
ICANN Learn (ICANN, 2019).
Під час відповідних заходів зазвичай береться віддалена
участь як представниками Європарламенту та Секретаріату IGF
так і менеджерами програм ICANN та ISOC.
Міжнародні програми обміну в галузі управління інтернетом
надають неабиякі переваги та можливості. Глобальна ініціатива
Youth-IGF є однією із таких платформ залучення молоді до
управління Інтернетом (Глобальні ініціативи, 2016).
«Молодіжна коаліція з управління Інтернетом» досягає своїх
цілей за допомогою реалізації наступних кроків:
– YCIG активно сприяє створенню стабільних та стійких
ініціатив з управління Інтернетом під керівництвом молоді,
молодіжних організацій та інших стейкхолдерів, що зацікавлені у
приєднанні та сприянні роботи спільноті IGF;
– важливим кроком є захист позиції молоді під час
проведення IGF, в тому числі під час сесій та семінарів;
– коаліція займається впровадженням рішень, що знищують
будь-які недоліки та прогалини в наявних системах управління
Інтернетом з точки зору молодіжних позицій;
– YCIG дає можливість молоді бути доповідачами у
відповідних сесіях та семінарах IGF та виступати за мандатну
участь молоді в MAG, нарівні з будь-якими пов’язаними
форумами та процесами;
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– коаліція надає молодим фахівцям, зацікавленим в
управлінні Інтернетом, платформи і спільноти для співпраці;
YCIG слугує ресурсом для інших ініціатив ДК та IGF, таких як
Форуми з кращої практики (Best Practice Forum - BPFs);
– YCIG займається заохоченням Секретаріату MAG та IGF
прийняти низку більш інклюзивних форм діалогу та форматів
зустрічей, які забезпечать участь молоді через мандати, зміни в
політиці та / або інші методи;
– підтримує молодіжні ініціативи в межах екосистеми IGF,
особливо під час національних, субрегіональних та регіональних
IGF (NRIs);
– заохочує більш активну участь молоді в процесах
управління Інтернетом, тим самим надаючи можливості для
конструктивного залучення шляхом інтерактивних сесій,
дистанційної участі, обговорення або інших методів.
Таким чином, мультистейкхолдерна модель, яку пропонує
IGF, є дійсно важливим механізмом на даний час, який може бути
ефективно відображений в процесі залучення всіх зацікавлених
сторін до процесів діалогу і прийняття рішень, а також в розвиток
культурних діалогів, особливо діалогів, які пов'язані з різними
перспективами. І молодь повинна обов’язково відігравати свою
роль у цих процесах.
Крім того, підхід за участю багатьох зацікавлених сторін
допомагає підвищити обізнаність і допомагає розглядати права
людини як важливу частину процесу розробки політики.
Якщо говорити про питання кібербезпеки, необхідно
використовувати досвід інших країн, переймати його, при цьому
запроваджуючи власні засоби регулювання, підлаштовані під
особливості нашої країни та не ігнорувати думки та потреби
молоді. При цьому не можна надто сильно обмежувати
можливості користувачів та тих, хто поширює інформацію, адже
саме для вільного доступу й існує «Всесвітня павутина».
Тож складність питання полягає саме в тому, що Інтернет,
як і будь-яка галузь діяльності суспільства має бути під
контролем, проте необхідно зберегти саме те, чому людство й
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користується ним: свободу, можливість самовираження та
безперешкодний доступ до необмеженої кількості інформації.
Обговорення та вирішення вищезгаданих питань без сумніву
вимагає мультистейкхолдерного підходу, тобто залучення уряду,
громадського та приватного секторів, і як зазначалося вище
молоді, а не лише однієї з цих груп. І він дійсно може слугувати
однією із ланок, за допомогою яких можна вирішити численні
проблеми сьогодення. Адже групування зусиль й інакший,
інноваційний погляд молоді, як майбутнього країни, обов’язково
призведе до позитивного результату.
Висновки з дослідження і перспективи подальшого
розвитку. Підсумовуючи все вищесказане, можна дійти висновку,
що для проведення вдалої роботи в галузі кібербезпеки та
управлінні Інтернетом, необхідно активно залучати молодь та
створювати умови для розвитку її ініціатив.
Обговорення
проблем
та
можливостей долучення
української молоді до глобальних ініціатив з управління
інтернетом є нагальністю у наш час. І метою відповідних заходів
повинне бути підвищення поінформованості соціально активної
української молоді про глобальні ініціативи з управління
інтернетом, зокрема у межах форуму з управління інтернетом
(Youth Internet Governance Forum). Хоча існує також багато інших
програм, які підтримуються учасниками глобальної еко-системи
управління інтернетом (ICANN, ISOC, IETF) (YIGFM, 2018).
Перспективи подальшого дослідження цього питання не
викликають ніяких сумнівів, адже з плином часу Інтернет не
тільки не втрачає свого впливу на людей, а навпаки нарощує свою
потужність та створює нові загрози та можливості.
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