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Редакційна сторінка
Перегляд «Європейської політики сусідства». Які наслідки для України?
У теперішній час Європейська політика сусідства (ЄПС) відчуває найсерйознішу кризу з
часу свого заснування у 2004 році. Революції і громадські протести охопили майже всі країни
Північної Африки, частину Ближнього Сходу, а в Лівії розпочалася справжня громадянська війна,
до того ж з наступним втручанням військової сили зовні. За час існування ЄПС ще не укладено
жодної угоди про асоціацію між ЄС і країнами ЄПС. Таким чином, теза колишнього президента
Європейської комісії Романо Проді про те, що метою ЄПС є створення «кола друзів і стабільності»
біля європейських кордонів, які «поділяють усе, крім участі в роботі інституцій ЄС» стала марною.
На сьогодні, виявилося, що замість просування спільних європейських демократичних цінностей
до сусідніх країн у рамках ЄПС ЄС підтримував диктаторські режими країн Північної Африки.
Регіональні «політики» ЄПС - Середноземноморський Союз та Чорноморська Синергія - фактично
не працюють (останню нещодавно замінено на «Нову Чорноморську стратегію»). На східному
векторі ЕСП ситуація краще, але не набагато. Росія відмовляється приєднуватися до ЄПС,
Білорусь опинилася у повній ізоляції у власних відносинах з ЄС через невизнання останнім
президентських виборів у Білорусі 19 грудня 2010 року. Щодо України - то вона знаходиться під
градом критики за повільний хід демократичних і економічних реформ. Вже другий рік поспіль
переговори про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною періодично блокуються через спори сторін
про умови доступу на внутрішні ринки одна одної.
Перебіг подій призвів до розуміння інституціям та державами-членами ЄС необхідності
негайного перегляду ЄПС. Як результат, у березні 2011 року було оголошено про «Стратегічний
перегляд ЄПС», і нещодавно, комісар з питань розширення ЄС і ЄПС Штефан Фюле розповів про
деякі новації, які чекають ЄПС. На думку єврокомісара, ЄПС має бути більш прагматичною
політикою. Головним правилом ЄПС має бути «більше винагород за конкретні реформи». Це
означає, що ЄС підтримуватиме таких країн-учасниць ЄПС, які показують конкретні успіхи в
зміцненні демократії, прав людини, та підтриманні безпеки на кордонах з ЄС. У відповідь ЄС
надаватиме країнам-учасницям ЄПС преференції у відносинах з ЄС, як-то: підвищення мобільності
осіб; доступ країн-учасниць ЄПС до участі у програмах ЄС; співробітництво з метою усунення
регіональних конфліктів, тісніше співробітництво у сфері енергетики і транспорту, та ін. Тісніші
відносини з країнами-сусідами пан Фюле пов’язує з подальшою економічною інтеграцією. За його
словами, «…дуже важливо уникнути логіки, для якої все, що виходить за рамки процесу вступу, є
за визначенням негативним». Важливо відзначити, що нова доктрина «диференціації» для країн
«Східного партнерства» поширюватиметься не тільки на економічні, а й на політичні реформи, які
розглядаються у Брюселі як ключовий чинник створення динамічних, інноваційних, заможних та
справедливих суспільств та їх довгострокової стабільності.
Разом з тим, не можна пройти осторонь позитивних для України як країни-сусіда ЄС
зрушень. Так, ЄС вперше визнав «європейську перспективу» для східних країн-сусідів (Резолюція
Європейського парламенту від 7 квітня ц.р.). Незважаючи на повільний рух на переговорах про
асоціацію ЄС-Україна, цей рух останнім часом видається як експертам, так й відповідальним
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керівникам незворотним, а рік 2011 – завершальним. Можна відзначити також як позитив й те, що
3 травня цього року Україна отримала місце співголови щойно створеної Парламентської асамблеї
ЄС та країн-учасниць «Східного партнерства» (EURONEST). Можна тільки сподіватися на
суттєвий поступ в рамках «Східного партнерства», Другий саміт якого перенесено з травня на
осінь цього року.
Які наслідки від перегляду ЄПС очікують Україну? На наш погляд, підвищення рівня
прагматичності «переглянутого» ЄПС спонукає й Україну до більш прагматичної політики по
відношенню до ЄС. Замість проголошення ідеалістичного курсу на входження до ЄС Україні
потрібно зосередитись на досягненні конкретних здобутків у відносинах з ЄС, а саме - значному
полегшенні візового режиму та заснуванні справжньої зони вільної торгівлі без вилучень та
обмежень. Більш тісне економічне співробітництво України та ЄС та участь України у
секторальних політиках ЄС ведуть до перегляду засад української правової системи у
відповідності до стандартів ЄС. Наприклад, вступ цього року України до очолюваного ЄС
Енергетичного Співтовариства потребує імплементації Україною «енергетичного acquis» ЄС.
Разом з тим, така стратегія не звільняє Україну від посилення внутрішніх демократичних і
структурних реформ, комплексної адаптаціі права України до правової системи ЄС. Цим та
подібним актуальним і складним проблемам відносин між ЄС та Україною присвячені статті цього
номеру часопису.
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Європейське право

УДК 341.171

ВПЛИВ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ НА СИСТЕМУ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ
К.В. Смирнова
к.ю.н., доцент кафедри порівняльного і європейського права
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Автономний правопорядок ЄС sui generis має окрему систему нормативно-правових актів з регулювання
відносин у відповідності з установчими документами ЄС. Еволюція правових інструментів ЄС забезпечує
стабільність і ефективне функціонування інтеграційного Союзу. Джерела права ЄС не складаються в постійну
систему, яка б об'єднувала всі джерела в єдине ціле, з одного боку, і, з іншого боку, визначала критерії для поділу
на компоненти, на відміну від джерел національного права. Фіксовані форми норм ЄС є визначальними чинниками
розвитку європейської інтеграції, акумулюючи елементи міжнародних та національних джерел права.
Лісабонський договір не змінює в цілому всієї системи джерел, проте класифікує правові акти на категорію
законодавчих та не-законодавчих. В результаті розчинення рамок поділу правових актів між колишніми
«опорами» ЄС отримав єдину структур, і, власне, розчинилася система «опор» ЄС. Стаття 288 Договору про
функціонування ЄС передбачає, що Союз здійснює свої повноваження шляхом прийняття регламентів, директив,
рішень, рекомендацій і висновків.
Ключові слова: Європейський Союз, джерела права Європейського Союзу, Лісабонський договір, sui generis,
регламент, директива, рішення, рекомендації, висновок, законодавчі акти, не-законодавчі акти.

Право Європейського Союзу, що формувалося більше ніж півстоліття, являє собою
громіздку систему правових інструментів, які регулюють процеси інтеграції в європейському
просторі. Постійно збільшується кількість міжнародних організацій, що створюються для їх
управління. Правопорядок Євросоюзу становить якісно нову форму інтеграції держав, за рівнем
якої вона не має аналогів у світі. Правовий порядок Євросоюзу відрізняється як від міжнародного,
так і від внутрішнього правопорядку держав. Особливий «автономний» правопорядок Євросоюзу
має власну систему правових актів для регулювання суспільних відносин на виконання цілей та
завдань установчих договорів. Еволюція правових інструментів Євросоюзу забезпечує стабільність
та ефективність функціонування цього інтеграційного об’єднання.
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Джерела права Євросоюзу, на відміну від внутрішнього права держав-членів, не складають
сталої системи, здатної, з одного боку, об'єднати всі джерела в єдине ціле, а з іншого боку встановити критерій для їх розподілу на відносно самостійні компоненти. Форми фіксації норм
права Євросоюзу виступають визначальним чинником розвитку європейського інтеграційного
об’єднання та мають характерні особливості, акумулюючи в собі елементи джерел міжнародного
та внутрішнього права.
Питання джерел права Євросоюзу постійно знаходиться в центрі уваги фахівців в галузі
міжнародного і європейського права. При чому дослідження джерел права Євросоюзу наводяться
як в аспекті загальнотеоретичного правознавства [1], так й в аспекті міжнародно-правового
аналізу. Зокрема цій темі були присвячені праці В.Н.Денисова, В.К. Забігайла, С.Л. Зивса,
Л. Карту, М. Кремони, Л.А. Луць, Ж.-В. Луї, В.П. Малахова, М.М. Микієвича, В.І. Муравйова,
Г.І. Муромцева, Р. Давида, К. Жоффре-Спінози, Ж.-Л. Сорон та ін. [2]. Однак останні зміни до
правопорядку Євросоюзу, що їх привнесла Лісабонська редакція договорів ЄС, зумовлюють
необхідність проведення дослідження змін в системі джерел права Євросоюзу.
Реформування Європейського Союзу у зв’язку з набуттям чинності з 1 грудня 2009 року
Лісабонським договором було необхідним для подальшого міцного функціонування
Європейського Союзу, посилення його ефективності та демократизації, позначилося на зміні
організації наддержавного комплексу правових інструментів. Лісабонський Договір про Євросоюз
(ДЄС) та Договір про функціонування Євросоюзу (ДФЄС) [3], що внесли зміни до Договору про
Євросоюз та Договір про заснування Європейського Співтовариства, стають установчими
джерелами реформованого Євросоюзу, який отримав міжнародну правосуб’єктність.
Досліджуючи питання джерел права Євросоюзу, кожний правник готовий запропонувати
власну класифікацію джерел. Аналізуючи доктрину, можна вивести узагальнено типології
зарубіжних та вітчизняних юристів, декотрі з яких виділяють первинні, вторинні (або похідні) і
третинні джерела; основні та допоміжні; типові й нетипові; внутрішні та зовнішні [4] та ін. Усі
запропоновані концепції джерел права Євросоюзу, так само як і будь-яка типологія взагалі, мають
умовний характер. Об’єднавчою рисою досліджень джерел права Євросоюзу є виокремлення
установчих договорів та нормативно-правових актів.
Установчі договори, що формують правову основу для функціонування всієї структури
Євросоюзу, творять міжнародний договірний механізм інтеграції, здійснюваної в межах
останнього, що являє собою систему міжнародних угод, за допомогою яких спрямовується
розвиток інтеграційних процесів у цьому об’єднанні. Такі джерела посідають найвище ієрархічне
місце серед інших джерел, через це всі інші акти мають підпорядковуватися цим джерелам і не
суперечити їм.
Варто відзначити, що в праві Європейського Союзу за останнє десятиліття намітилася
тенденція до консолідації нормативно-правових актів. Підтвердженням цього факту є прийняття та
вступ в силу Лісабонського договору, консолідована версія якого увібрала надбання всього кола
установчих документів. На рівні вторинного законодавства можна також спостерігати таку
тенденцію, яка відображується в прийнятті узагальнених консолідованих директив або регламентів
(наприклад, Регламент 1008/2008 [5], який запроваджує спільні правила надання послуг
повітряним транспортом, є консолідованим актом в транспортній сфері; Регламент 810/2009 [6],
що запроваджує Візовий Кодекс, є консолідованим актом в міграційній сфері тощо).
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Лісабонський договір в цілому на змінює загальної будови системи джерел права Євросоюзу,
до яких можна з впевненістю віднести систему основного та доповнюючих установчих документів
[4], нормативно-правові акти та нетипові джерела. На відміну від «типових» актів, ухвалення яких
прямо передбачене установчими договорами, існує категорія нормативних актів, які через своє
місце в ієрархічній системі не вписується в загальноприйняту номенклатуру. В доктрині вони
отримали назву актів «sui generis» [7]. Ухвалення та систематизація актів sui generis випливають з
практики права Євросоюзу. До таких актів слід відносити акти, видані поза межами інституційного
механізму Євросоюзу, наприклад, акти Євромбудсмана, акти Євроюсту чи інших агентств
Євросоюзу, які можуть набувати форми висновків, резолюцій, декларацій тощо. Такі акти не
входять в систему правових актів відповідно до ст. 288 ДФЄС. Також до нетипових актів або
актів sui generis слід віднести акти інститутів, що видаються в непередбаченій в установчому
договорі формі. Як свідчить практика функціонування інститутів Євросоюзу, до такої категорії
актів слід віднести повідомлення (сommunication), білі та зелені книги, кодекси поведінки,
резолюції тощо.
Особливий інтерес становить група нормативних актів – щорічні програми, Білі книги (англ.
«White Papers») та Зелені книги (англ. «Green Papers») Комісії ЄС як порівняно молоді серед
нормативно-правових актів Євросоюзу. Їх запровадження пов’язане з активною діяльністю
Європарламенту, що в контексті імплементації Єдиного Європейського Акту змінив свій
внутрішній регламент і передбачив можливість ухвалення щорічної програми підготовки та
ухвалення нормативно-правових актів Комісією ЄС. У березні 1988 року обидва органи вперше
досягли порозуміння щодо такої річної програми. У ній було вміщено інформацію про ініціативи
та пропозиції щодо ухвалення нових нормативно-правових актів, що їх Комісія ЄС планувала
винести на обговорення Європарламентом протягом наступного року. Крім того, наводилася низка
повідомлень про заходи в певних галузях політики, які Комісія планувала оприлюднити
наступного року. Згодом такі збірки повідомлень дістали назву Зелених та Білих книг. За
традицією, що склалася в процесі видання таких актів, Комісія ЄС не тільки подає в них перелік
запланованих до ухвалення документів, а й зазначає точні дати їх публікації. Програма виноситься
на обговорення Європарламентом на початку кожного року. Європарламент обговорює та ухвалює
резолюцію, що висловлює ставлення до поданого документа. Ця резолюція має особливе значення,
оскільки її негативний зміст є попереднім етапом висловлення вотуму недовіри Комісії ЄС [8].
Повідомлення Комісії покликані раціоналізувати процедуру ухвалення актів у рамках
Євросоюзу, зробити її простішою й відкритішою. Коли набирається велика кількість повідомлень з
одного питання, Комісія кодифікує їх у Зелену книгу, а напередодні ухвалення нормативноправових актів на їхній підставі видає остаточний варіант – Білу книгу.
Юридичний аналіз Білих та Зелених книг породжує неоднозначність у тлумаченні цих актів.
З одного боку вони мають рекомендаційний характер, тим не менше вони можуть породжувати
обов’язкові юридичні наслідки в певних прямо передбачених випадках. Включення до них
положень обов’язкових для виконання актів або посилань на них визначає особливу роль цих
документів у регулюванні інтеграційних процесів. За необхідності допускається їх оспорювання в
Суді Євросоюзу.
Окремою групою актів, схвалюваних інститутами Євросоюзу, є насамперед, стимуляційні
заходи, або, як їх ще називають, рішення про заохочувальні дії, або заохочувальні дії (англ.
«incentive measures») відповідно до ст.ст. 149, 165(4), 167(5), 168(4) ДФЄС; загальні орієнтири
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(англ. «general orientations») – ст. 12.1 и 14.3 Протоколу про Статут Європейської системи
центральних банків та Європейського центрального банку; загальні настанови (англ. «guidelines»)
– ст.ст. 121(2), 148(2), 171(1) ДФЄС. Об’єднує всі ці нормативно-правові акти процедура їх
ухвалення - звичайна законодавча процедура після консультації з Економічним і соціальним
комітетом і Комітетом регіонів (ст. 294 ДФЄС). До інших нормативно-правових актів можна також
віднести орієнтири ЄЦБ, що видаються з метою регулювання кредитно-грошових відносин, у тому
числі валютної політики (ст. 12.1. Статуту Європейської системи центральних банків та
Європейського центрального банку), які за своєю юридичною природою дуже схожі на директиви.
Прикладом може слугувати орієнтир ЄЦБ від 10 січня 2001 року «Про встановлення деяких правил
з питань переходу у 2002 році до готівкового євро» [9].
Лісабонський договір увів норму стосовно юридичної сили міжінституційних угод між
Європарламентом, Комісією і Радою, які є договірними актами інститутів Євросоюзу. Стаття 295
ДФЄС чітко вказує на можливість обов’язкового характеру цих угод.
Особливу роль у формуванні права Євросоюзу відіграє судова практика, яка відповідно до
Лісабонського договору буде формуватися з рішень Суду Євросоюзу при збереженні
спадкоємності відносно старих судових рішень, сформульованих Судом Європейських
Співтовариств.
Лісабонський договір вніс кардинальні зміни в систему нормативно-правових актів, які
регулюють інтеграційні відносини між державами-членами. По-перше, завдяки зникненню
специфічних правових інструментів, якими раніше оформлювалися дії в рамках спільної
зовнішньої політики і політики безпеки та співробітництва в сфері охорони правопорядку і
правосуддя у кримінальних справах, відбулася ліквідація «трьохопорної» структури Євросоюзу. За
рахунок спрощення системи правових актів, які раніше приймалися в рамках колишньої «другої»
та «третьої» опор, Євросоюз на сьогодні позбувся «захаращення» такими актами як спільна
стратегія, спільна дія, рамкове рішення і т.д. Ст. 288 ДФЄС вказує, що «для здійснення компетенції
Союзу інститути ухвалюють регламенти, директиви, рішення, рекомендації і висновки».
Матеріальний зміст норм стосовно дії регламентів, директив, рекомендацій та висновків
залишився незмінним. Однак сфера застосування такого правового акту як рішення значно
розширилася. З одного боку, рішення можуть мати характер індивідуальних актів, які адресуються
конкретним суб’єктам-державам-членам або приватним особам (наприклад, рішення Комісії про
накладення штрафів за порушення правил конкуренції). З іншого боку, рішеннями можуть
оформлюватися інші юридично обов’язкові приписи (в тому числі нормативні), які не мають на
меті уніфікацію або гармонізацію національних законодавств держав-членів. Також, відповідно до
ст. 22 ДЄС правовим інструментом реалізації спільної зовнішньої політики та політики безпеки
стає рішення, що не відноситься до законодавчого типу актів, із спеціальною процедурою його
прийняття Європейською радою і Радою Євросоюзу (ст. 31 ДЄС). Крім того, рішенням можуть
врегульовуватись організаційні питання, включаючи уточнення або внесення змін до окремих
положень установчих договорів, не змінюючи сферу компетенції Союзу (ст. 48 ДЄС).
Правовими інструментами регулювання простору свободи, безпеки і правосуддя, що
еволюціонував зі сфери охорони правопорядку і правосуддя у кримінальних справах, виступають
всі акти відповідно до ст. 288 ДФЄС. Отже, ліквідація складної «опорної» структури
європейського об’єднання зумовила одночасне збереження дуалізму Євросоюзу у сфері зовнішньої
політики, що й регулюється окремим розділом ДЄС.
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По-друге, Лісабонський договір запровадив класифікацію правових актів на підставі таких
критеріїв як суб’єкт, що видає акт, юридична сила цих актів та процедура їх прийняття. На підставі
цих критеріїв правові акти розподіляються на дві категорії: законодавчі та не-законодавчі акти.
Законодавчим актом виступає такий правовий акт, який носить юридично обов’язкову силу, що
приймається відповідно до законодавчої або спеціальної законодавчої процедури за участю Ради
Євросоюзу та Європарламенту (ст. 289 ДФЄС). Таким чином, документи, видані Європейською
радою, Комісією або Європейським центральним банком, законодавчими актами не визнаються.
До не-законодавчих актів відносяться як юридично обов’язкові акти, видані інститутами
відповідно до інших процедур їх прийняття, так й рекомендації та висновки, які не носять
обов’язкової сили незалежно до інституту, що їх прийняв. Серед не-законодавчих актів
виділяються дві підкатегорії актів: делеговані та виконавчі акти. Делеговані акти приймаються
Комісією на підставі і в межах повноважень, які делеговані їй в законодавчому акті (ст. 290
ДФЄС). Виконавчі акти приймаються Комісією або Радою з метою забезпечення єдиних умов
реалізації, які були передбачені в т.зв. «базових» регламентах або директивах (ст. 291 ДФЄС).
Відтепер назва відповідного нормативно-правового акту в обов’язковому порядку має
віддзеркалювати до якої підкатегорії він відноситься: чи то «делегований» чи то «виконавчий».
Поділ правових актів на категорії законодавчих та не-законодавчих не спричиняє
запровадження принципу верховенства одних над іншими. Підзаконний характер мають лише
делеговані та виконавчі незаконодавчі акти.
По-третє, до нововведень Лісабонських договорів слід віднести ліквідування можливості
укладення допоміжних конвенцій між державами-членами. Варто відзначити, що до укладення
таких угод (конвенцій) держави-члени зверталися з метою регулювання відносин в кримінальноправовій сфері, з питань оподаткування, правосуддя у цивільних справах. Наприклад, Конвенція
від 19 червня 1980 року «Про право, що застосовується до контрактних зобов’язань» [10],
Конвенція від 25 липня 1995 року «Про створення Європейського поліцейського відомства
(Конвенція про Європол)» [11], Конвенція від 29 травня 2000 року «Про взаємну правову допомогу
у вирішенні кримінальних справ між державами – членами Євросоюзу» [12]. До кола таких
конвенцій включали також Шенгенські угоди – до прийняття Маастрихтським договором
Протоколу про інтегрування Шенгенського acquis до правопорядку Євросоюзу. Слід зазначити, що
більшість таких конвенцій, які було підписано в різні роки, так і не набрала чинності, так само як
не була ратифікована державами-членами. Наприклад, Брюсельська конвенція від 29 лютого 1968
року «Про взаємне визнання господарських товариств» [13] так і не набрала чинності у зв’язку з
небажанням Нідерландів ратифікувати її. Такі угоди/конвенції відносилися до системи джерел
права Євросоюзу [14, 95], однак їх практика зійшла нанівець, а підписані раніше конвенції
поступово замінюються нормативними актами інститутів Євросоюзу. Варто відзначити також , що
відповідно до ДФЄС сфери, в яких держави-члени мали можливість укладати допоміжні конвенції,
такі як забезпечення принципу рівності громадян різних держав-членів; скасування подвійного
оподаткування; взаємне визнання у сфері корпоративного права; спрощення формальностей, що
регулюють визнання і примусове виконання судових та арбітражних рішень, на сьогодні
врегульовуються правовими актами інститутів Євросоюзу.
До системи джерел права Євросоюзу також слід віднести загальні принципи права, спільні
для правових систем держав-членів. Правова основа для включення загальних принципів права до
правової системи Євросоюзу є опосередкованою і базується на ст. 263 ДФЄС. Установчі договори
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уповноважили Суд Євросоюзу забезпечувати дотримання законності при їх тлумаченні та
застосуванні, що прямо передбачає ст. 19 ДЄС. Відсутність чітких вказівок щодо обсягу або змісту
загальних принципів права призвела до необхідності заповнення цієї прогалини, що й стало
завданням Суду ЄС. Посилання на загальні принципи права також міститься в ст. 340 ДФЄС, яка
визначає відповідальність Союзу за цивільний делікт у вигляді відшкодування будь-якої шкоди,
заподіяної його інститутами чи службовцями при виконанні ними своїх обов’язків. Стаття 6 ДЄС
визначає, що «основні права, гарантовані Європейською конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод, і передбачені конституційними традиціями, спільними для всіх держав –
членів, становлять загальні принципи права Союзу». Такі принципи називають неписаним правом
Євросоюзу, що його було інкорпороване до «писаного» права [15, 83-84].
Для практики Суду 1960-х – початку 1970-х років був притаманний порівняльно-правовий
критерій для встановлення загальних принципів права Євросоюзу. Згодом, Суд ЄС визначав, що
володіє значною свободою кваліфікації результатів порівняльно-правового аналізу, з огляду на
«автономність» правопорядку Євросоюзу. Користуючись повноваженнями тлумачити установчі
договори і акти інститутів Євросоюзу, що виходить із ст. 267 ДФЄС, Суд ЄС виводить загальні
принципи права Євросоюзу як з положень установчих договорів, міжнародних угод, учасниками
яких є держави-члени, так й із загальновизнаних принципів та норм міжнародного права і самого
правопорядку Євросоюзу. Такі принципи займають центральне місце в системі джерел права
Євросоюзу.
Враховуючи вищенаведений аналіз еволюції системи джерел права Євросоюзу, слід
констатувати, що Лісабонські договори не змінили фундаментально систему джерел права,
натомість, слідуючи за практикою, систематизували нормативно-правові акти, поділяючи їх на
категорії законодавчих та незаконодавчих. За рахунок розчинення межі між правовими актами, які
приймалися в рамках «першої», «другої» та «третьої» опор, відбулося розчинення як такої
«трьохопорної» структури Євросоюзу.
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УДК 341.171

ВЛИЯНИЕ ЛИССАБОНСКОГО ДОГОВОРА НА СИСТЕМУ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
К.В. Смирнова
к.ю.н., доцент сравнительного и европейского права Института международных отношений
Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко

Автономный порядок ЕС sui generis имеет отдельную систему нормативно-правовых актов по
регулированию отношений в соответствии с учредительными документами ЕС. Эволюция правовых
инструментов ЕС обеспечивает стабильность и эффективное функционирование интегрирующегося Союза.
Источники права ЕС не складываются в постоянную систему, которая бы объединяла все источники в единое
целое, с одной стороны, и, с другой стороны, определяла критерии для разделения на компоненты, в отличие от
источников национального права. Фиксированные формы норм ЕС являются определяющим фактором развития
европейской интеграции, аккумулируя элементы международных и национальных источников права. Лиссабонский
договор не меняет в целом всей системы источников, однако классифицирует правовые акты на категорию
законодательных и не-законодательных. В результате растворения рамок правовых актов между бывшими
«опорами» ЕС получил единую структуру, и растворилась сама система «опор» ЕС. Статья 288 Договора о
функционировании ЕС предусматривает, что Союз осуществляет свои полномочия путем принятия регламентов,
директив, решений, рекомендаций и выводов.
Ключевые слова: Европейский Союз, источники права Европейского Союза, Лиссабонский договор, sui
generis, регламенты, директивы, решения, рекомендации, заключения, законодательные акты, незаконодательные акты.
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LISBON TREATY IMPACT ON SYSTEM OF SOURCES OF
EU LAW
K.V. Smyrnova
PhD in Law, Associate Professor, Comparative and European Law Department, Institute of International Relations,
Kyiv Taras Shevchenko National University

Sui generis autonomous legal order of the EU has separate system of legal acts to regulate relations in accordance
with the statutory documents. Evolution of the EU legal instruments secures stability and effective functioning of the
integrating Union. The EU Law sources are not composed into the constant system that can unify all sources to the
comprehensive whole, from the one side, and from another side can adjudicate the criteria for its separation into
components, unlike sources of national law. Fixing forms of the EU norms are the determinating factor of the European
integration development accumulating elements of the international and national law sources. Lisbon Treaty doesn’t
change the whole system of the sources, otherwise following the practice, the Treaty classifies legal acts into category of
legislative and non-legislative. In the issue of dissolution of the legal acts framework between former ‘pillars’ the EU
obtains single structure and dissolution of its ‘pillars’system. Article 288 TFEU contemplates that the Union shall exercise
its competences adopting regulations, directives, decisions, recommendations and opinions.
Key words: European Union, European Union law sources, Lisbon Treaty, sui generis, regulation, directive,
decision, recommendation, opinion, legislative acts, nonlegislative acts
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЄС В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОВОМУ
ПРОСТОРІ В КОНТЕКСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО ЕНЕРГЕТИЧНЕ
СПІВТОВАРИСТВО
О.К. Вишняков
д.ю.н., завідувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства
Національного університету «Одеська юридична академія»

Статтю присвячено особливостям входження України до європейського економічного і правового
простору на прикладі міжнародно-договірних засобів регулювання енергетики і пов'язаних з нею питань. Основна
увага приділена зобов'язанням з імплементації нормативно-правової бази ЄС при приєднанні до Енергетичного
Співтовариства. На думку автора, зобов'язання з прямого застосування нормативних актів права ЄС в
українському правовому полі є початком системної договірної імплементації законодавства ЄС в Україні,
істотним доповненням процесу добровільної адаптації до законодавства ЄС, істотним правовим кроком до
створення спільного ринку ЄС-Україна і повноформатної економічної і відповідної правової інтеграції України до
ЄС.
Ключові слова: ЄС, нормативно-правова база, імплементація, спільний ринок, мережеві енергопродукти і
матеріали, правова інтеграція

Останні наукові розробки інтеграційних правових питань на сучасному етапі все більше
звертаються до процесу поступового входження України до правового простору Європейського
Союзу. Завдяки дослідженням українських правознавців В.Н. Денисова, М.М. Гнатовського, Л.А.
Луць, В.І. Муравйова, М.М. Микієвича, В.Ф. Опришка та ін. створено концепцію правового
забезпечення європейської інтеграції України. Варто відзначити дослідження Р.А. Петрова, в
результаті яких створено, зокрема, концепцію перенесення нормативних актів ЄС до правової
сфери України та інших третіх країн. Можна відзначити також початок «нової хвилі» українських
наукових розробок, що мають спрямування на певні галузеві напрями зі сфери Особливої частини
права ЄС: корпоративне право (О.Р.Кібенко), екологічне право (В.І.Лозо) та ін. Останнє
десятиліття все більшої уваги привертало до себе енергетичне право ЄС, яке має завданням
забезпечення стрімкого розвитку об’єктивних інтеграційних процесів на ринку ЄС.
З перших своїх кроків як незалежної держави Україна долучилася до розвитку нової моделі
довгострокового енергетичного співробітництва в Європі і у глобальному вимірі, ставши однією з
держав-засновниць Енергетичної хартії від 17 грудня 1991 р. [1] Підгрунтям подальшої правової
інтеграції України до міжнародних стандартів у сфері енергетики стала низка законодавчих актів з
ринкового регулювання енергетичних питань [Наприклад, 2]. Це відкрило шлях до реалізації
українських прагнень доєднатися до європейської правової системи ринкового регулювання
енергетики та посилило зацікавленість у взаємовигідному використанні українського
енергетичного потенціалу та інфраструктури. Переговори з Європейською комісією мали
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наслідком прийняття рішення [3] яким погоджено приєднання України до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства від 25 жовтня 2005 р. [4] як сторони цього договору в
терміни і на умовах, встановлених у Протоколі, який було додано до рішення. Підписання
Протоколу при цьому було поставлено у залежність від прийняття Україною закону щодо газового
сектору у відповідності з директивою ЄС з цього питання. Виконанням цієї умови стало прийняття
Україною Закону від 8 липня 2010 р. «Про засади функціонування ринку природного газу» [5]. З
ним відкрилася можливість для підписання вищезазначеного Протоколу (Скопьє, 24 вересня 2009
р.) [6]. Нарешті, Протокол було ратифіковано Верховною Радою України [7], чим завершилися
передбачені Протоколом процедури і визначилась дата приєднання України до Енергетичного
Співтовариства – 1 березня 2011 р.
Енергетичне Співтовариство (ЕнС) - договірне об’єднання, з одного боку - Європейського
Союзу, та с другого - групи країн (Албанія, Боснія і Герцеговіна, колишня югославська республіка
Македонія, Молдова, Сербія, Україна, Хорватія), а також Тимчасової Адміністративної Mісії ООН
у Косово. Афінський договір про заснування ЕнС (надалі – Договір) виступає у якості
зобов’язуючої для його сторін угоди про заснування інтегрованого ринку природного газу та
електроенергії (а у подальшому можливо й інших так званих «мережевих» енергетичних продуктів
та носіїв, наприклад, водню) на основі «спільних інтересів і солідарності».
На даному етапі діяльності ЕнС має за мету створення стабільної регуляторно-ринкової
структури, здатної залучати інвестиції у газові мережі, у мережі виробництва та передачі
електроенергії, з тим, щоби сторони Договору мали доступ до сталого і безперервного постачання
газу та електроенергії, створення єдиного простору регулювання торгівлі ними та зони без
внутрішніх кордонів для газу та електроенергії. Серед завдань ЕнС – запровадження стабільного
інвестиційного клімату, завдяки якому можуть бути прокладені трубопроводи до каспійських,
північноафриканських та близькосхідних запасів газу й можуть використовуватися місцеві
джерела енергії, як-от: природний газ, вугілля та гідроенергетика.
Предметом регулювання ЕнС є створення єдиного механізму транскордонної передачі та
(або) транспортування енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються
мережі (надалі - мережеві енергопродукти і матеріали).
ЕнС має забезпечувати соціальні зобов’язання, що містяться у відповідній нормативноправовій базі з енергетики ЄС, стимулювати політику ефективного управління попитом та вільну
конкуренцію, реформування секторів енергопродуктів, підвищення рівня оплати енергії та
доступність цін для споживачів. ЕнС може вживати заходів щодо сумісності схем функціонування
ринків мережевих енергопродуктів і матеріалів, взаємного визнання ліцензій, вільного заснування
компаній, що працюють у відповідному секторі, щодо стимулювання розвитку відновлювальних
джерел енергії та енергоефективності, вжиття запобіжних заходів у разі раптової кризи на ринках
мережевих енергопродуктів і матеріалів.
Внутрішній енергетичний ринок визначається як режим, згідно з яким мита (в тому числі
мита фіскального характеру) та кількісні обмеження імпорту і експорту мережевих
енергопродуктів і матеріалів, а також усі заходи, що мають подібний результат, між сторонами
Договору забороняються. При цьому допускаються кількісні обмеження або заходи, що мають
подібний результат, які виправдовуються інтересами державної політики або державної безпеки,
захисту здоров’я та життя людей, тварин або рослин чи захисту промислової та комерційної
власності; про цьому такі заходи не можуть бути засобами довільної дискримінації або
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прихованого обмеження торгівлі між сторонами Договору. В рамках внутрішнього енергетичного
ринку ЕнС може вживати заходів для створення єдиного ринку без внутрішніх кордонів для
мережевих енергопродуктів та матеріалів, але, разом з тим, це не стосуватиметься фінансових
заходів, заходів, щодо вільного руху людей, а також тих, що стосуються прав та інтересів
найманих працівників. У своїй зовнішньоторговельній політиці у сфері енергетики ЕнС може
вживати заходів з регулювання імпорту та експорту щодо третіх країн з точки зору забезпечення
еквівалентного доступу до ринків третіх країн, що стосується основних екологічних норм чи
гарантій безпечного функціонування внутрішнього енергетичного ринку ЕнС.
Виконавчим органом ЕнС виступає Міністерська рада (МР), що складається з представників
сторін Договору, головування у якій здійснюють по черзі представники сторін Договору. Роботу
МР та підготовку нормативно-правових актів забезпечує Постійно діюча група високого рівня, що
також складається з представників сторін Договору. До її функцій входять, серед інших, виконання
заходів, на які її уповноважує МР, а також підготовча робота зі створення нормативно-правової
бази ЕнС. Інша інституція - Рада регуляторних органів ЕнС - складається з представників
регуляторних органів держав-сторін Договору і має здебільшого рекомендаційно-консультативні
функції щодо законодавчих, технічних та регуляторних норм, а також щодо врегулювання
транскордонних спорів між регуляторними органами сторін Договору (за винятком заходів, на які
вона уповноважується МР). Консультативні функції здійснюють також Форум з електроенергетики
та Форум з газу, до складу яких входять представники промисловості, споживачів та регуляторних
органів сторін Договору. Адміністративне забезпечення роботи інституцій ЕнС та контрольнокоординаційні функції здійснює Секретаріат на чолі з його директором, при формуванні складу
якого має додержуватися рівновага географічного представництва країн, що є сторонами Договору
(місцезнаходження Секретаріату – м.Відень). Інституції діють та приймають рішення згідно із
спеціальними процедурами, прописаними у Договорі. Від статусу сторони Договору відрізняється
статус спостерігача, який може бути наданий одностайним рішенням МР третій сусідній країні на
підставі її звернення. ЕнС має свій бюджет, що формується за рахунок внесків сторін Договору.
Договір укладено на 10 років, причому строк його чинності може бути подовженим або за
одностайним рішенням МР, або за рішенням щонайменше двох третин від загальної кількості
сторін Договору (в останньому випадку рішення діятиме щодо сторін, представники яких
голосували за нього). Країна-сторона Договору має усунути несумісності щодо Договору в угодах,
укладених цією країною до набуття нею стутусу сторони. Разом з тим, Договір не може впливати
на зобов’язання країни-сторони, що виникли внаслідок угоди з ЄС та його державами-членами.
Зобов’язання за Договором не можуть суперечити існуючим зобов’язанням сторони в рамках
Світової організації торгівлі.
Договором заборонено будь-які дискримінаційні дії. Разом з тим, варто відзначити особливу
роль ЄС у ньому. Це проявляється у особливому статусі ЄС як сторони Договору. Так,
Європейська комісія виступає у якості координатора діяльності ЕнС. Будь-яка країна-член ЄС
може зі своєї ініціативи користуватися статусом учасника, що має право брати участь у дискусіях в
інституціях ЕнС. ЄС виступає у якості депозитарія Договору. Представники ЄС користуються
деякою перевагою при формуванні інституцій ЕнС. Так, вони займають посаду заступника
головуючого у Міністерській раді постійно, тоді як представники інших сторін – по черзі.
Європейськак комисія постійно виступає у ролі заступника головуючого в Раді регуляторних
органів. Форуми ЕнС завжди очолюються представниками ЄС.
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З правової точки зору предметом Договору є поширення дії нормативних актів ЄС на
правове поле третіх країн-сторін Договору задля досягнення цілі – створення спільної правової
бази та єдиного регуляторного простору щодо мережевих енергопродуктів та матеріалів.
Договором передбачається запровадження сторонами нормативно-правової бази ЄС з енергетики,
навколишнього середовища, конкурентної та відновлювальних джерел енергії, з урахуванням при
цьому як інституційної структури ЕнС, так й конкретної ситуації у кожній із сторін Договору.
Заходи з розширення дії нормативно-правової бази ЄС приймаються за поданням Європейської
комісії більшістю голосів (на відміну від процедури прийняття рішень з інших питань, - наприклад,
заходи зі створення єдиного енергетичного ринку приймаються за поданням однієї з сторін
Договору одностайним голосуванням).
Сторони Договору мають згідно із встановленим графіком реалізовувати положення
«нормативно-правової бази ЄС з енергетики», яка, в даному випадку, включає директиви
2009/73/ЕС від 13 липня 2009 р. про спільні правила для внутрішнього ринку природного газу [8],
2004/67/ЕС про заходи з безпечного постачання природного газу [9], 2005/89/ЕС стосовно заходів з
безпечного постачання електроенергії та інвестування інфраструктури [10] та 2009/72/ЕС від 13
липня 2009 р. про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії [11], а також регламенти
714/2009 від 13 липня 2009 р. про умови доступу до мережі для транскордонного обміну
електроенергією [12] та 715/2009 від 13 липня 2009 р. про умови доступу до мереж подачі
природного газу [13].
Також у відповідності до спільного графіку сторони мають впроваджувати «нормативноправову базу ЄС з екології», яка включає, для цілей Договору, директиви 85/337/ЕЕС від 27 червня
1985 р. стосовно оцінки впливу певних державних та приватних проектів на навколишнє
середовище [14], 1999/32/EC від 26 квітня 1999 р. стосовно зниження вмісту сірки в деяких видах
рідкого палива [15], 2001/80/EC від 23 жовтня 2001 р. стосовно встановлення граничного рівня
викидів певних забруднювачів до атмосфери великими сміттєспалювальними установками [16] (діє
до 1 січня 2016 р.) [17] та статтю 4(2) директиви 2009/147/ЕС від 30 листопада 2009 р. стосовно
охорони диких плахів [18]. Сторони мають також «докладати зусиль для впровадження»
директиви 2008/1/ЕС від 15 січня 2008 р. cтосовно запобігання комплексному забрудненню та
стосовно його контролю [19] (діє до 7 січня 2014 р.) [20]. Разом з тим, нормативно-правова база ЄС
з екології має відносно будівництва та експлуатації електростанцій, обов’язково застосовуватися
лише для таких будівництва та експлуатації, що почалися після набрання чинності Договором для
відповідної країни.
Зобов’язанням сторін Договору є також впровадження нормативно-правової бази ЄС з
конкурентної політики. Вона визначається через заборону: усіх домовленостей між
підприємствами, рішень об’єднань підприємств та погодженої діяльності, які мають на меті або
результатом яких є запобігання конкуренції, її обмеження або спотворення; зловживань
підприємства або групи підприємств домінуючим положенням на ринку або на значній частині
ринку; будь-якої державної допомоги на користь певних підприємиств або певних енергоресурсів,
яка спотворює або загрожує спотворенням конкуренції. Порушення цих правил має оцінюватися
на підставі критеріїв, що виникають із застосування норм статей 101, 102 та 107 Договору про
функціонування Європейського Союзу (ДФЄС) [21], а щодо державних підприємств та
підприємств, яким були надані спеціальні або виключні права, - на підставі принципів ДФЄС,
зокрема норм пунктів 1 і 2 ст. 106.
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Кожна сторона протягом року після набрання Договором чинності стосовно неї має надати
план упровадження директив Європейського парламенту і Ради ЄС 2001/77/ЕС від 27 вересня 2001
р. стосовно сприяння використанню електроенергії, виробленої за допомогою відновлювальних
джерел енергії, на внутрішньому ринку електроенергії [22] та 2003/30/ЕС від 9 травня 2003 р.
стосовно сприяння використанню біопального та інших відновлювальних видів пального для
транспорту [23].
Нарешті, йдеться про зобов’язання сторін протягом року прийняти плани розвитку для
приведення своїх секторів мережевих енергопродуктів і матеріалів у відповідність до
загальновизнаних стандартів ЄС. До останніх Договором віднесено будь-які стандарти технічних
систем, які застосовуються в рамках ЄС та є необхідними для безпечного та ефективного
функціонування систем мереж, в т.ч. для аспектів передачі, транскордонних з’єднань, модуляції та
загальних стандартів безпеки технічних систем, виданих в разі необхідності Європейським
комітетом зв стандартизації (англ. абрв. «CEN»), Європейським комітетом стандартизації в
електротехніці (англ. абрв. «CENELEC») і подібними нормативними органами або виданих
Союзом з координації передачі електроенергії (англ. абрв. «UCTE») та Європейською асоціацією зі
спрощення енергетичного обміну (англ. абрв. «Easeegas») для запровадження спільних програм і
бізнесової діяльності.
При приєднанні України до Договору встановлено зобов’язання України виконувати усі
зобов’язання за Договором, а також усі рішення і процедурні акти, прийняті з часу набрання ним
чинності. Крім того, для Україною встановлено графік імплементації нормативно-правової бази ЄС
(здебільшого – до 1 січня 2012 р., а для різних інших - у період до 1 січня 2013, 2015 та 2018 р.р.).
Щодо Директив 2001/77/EC та 2003/30/EC передбачено до 1 січня (фактично – не раніше 1
березня) 2011 р. розробити плани їх імплементації в Україні.
Отже, приєднання до Договору про заснування ЕнС виступає яскравим прикладом прямого
застосування нормативних актів права ЄС в рамках українського правового поля за допомогою
імплементаційних механізмів. Якщо до останнього часу такі випадки мали одиничний та
спорадичний характер, цей приклад свідчить про набрання процесом галузевого масштабу, що, у
свою чергу, свідчить про початок системно-блокової імплементації законодавства ЄС в Україні. Ця
імплементація, що здійснюватиметься через Договір про заснування ЕнС як зобов’язуючу
міжнародну угоду, має також стати суттєвим доповненням процесу добровільної адаптації
законодавства України до законодавства ЄС. Нарешті, вона має стати першим суттєвим правовим
кроком до створення спільного ринку ЄС-Україна, суттєвим поступом на шляху до
повномасштабної економічної та відповідної правової інтеграції України до ЄС.
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Статья посвящена особенностям вхождения Украины в европейское экономическое и правовое
пространство на примере международно-договорных средств регулирования энергетики и связанных с ней
вопросов. Основное внимание уделено обязательствам по имплементации нормативно-правовой базы ЕС при
присоединении к Энергетическому Сообществу. По мнению автора, обязательства по прямому применению
нормативных актов права ЕС в украинском правовом поле являются началом системной договорной
имплементации законодательства ЕС в Украине, существенным дополнением процесса добровольной адаптации к
законодательству ЕС, существенным правовым шагом к созданию общего рынка ЕС-Украина и полномасштабной
экономической и соответствующей правовой интеграции Украины в ЕС.
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The article is devoted to features of entering of Ukraine into European economic and legal area on the example of
international contractual instruments of regulation of energy sector and issues related to it. Basic attention is payed to an
obligation to implement EU normative legal base after joining the Energy Community. In opinion of the author, an
obligation on direct application of normative acts of EU Law in Ukrainian legal area is the beginning of systemic
contractual implementation of EU legislation in Ukraine, a substantial addition to the process of voluntarily adaptation to
EU legislation, a substantial legal step to ЕU-Ukraine common market and to full-format economic and corresponding
legal integration of Ukraine to the ЕU.
Keywords: Еuropean Union; legal base; implementation; common market, network energy; legal integration

21

Європейські студії. Євроінтеграційні процеси

УДК 342.951: 342.727 + 342.732

СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ САМОВИРАЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ В
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ
Ю.Л. Юринець
к.ю.н., ст. викладач, Університет економіки і права «КРОК»,

В статті досліджуються та узагальнюються підходи європейської правової традиції, втілені, зокрема, у
рішеннях Європейського суду з прав людини, щодо компромісів в сфері свободи творчості (свободи
самовираження). Показано, що українське законодавство в цілому сприймає ці підходи. Доведено, що свобода
самовираження не вважається безмежною і в демократичних правових системах, однак, необхідні чіткі правила,
встановлені законом, для обґрунтованого застосування відповідних обмежень та запобігання свавіллю в цей
сфері.
Ключові слова: свобода творчості, суспільна мораль, Європейський суд з прав людини, права і свободи
людини і громадянина.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. В ліберальних системах держави і права, де принцип свободи має
пріоритет над принципом обмежень, будь-які обмеження наражаються на певні заперечення.
Зокрема, принцип свободи творчості (свободи самовираження) – це принцип, згідно з яким автор
художнього твору має право вільно обирати напрям своєї творчості, теми, предмети для опису,
застосовувати будь-які образотворчі засоби і художні прийоми, які він вважає відповідними для
досягнення вибраної творчої мети. Цей принцип розглядається як один з проявів
фундаментального принципу свободи слова, що передбачає право кожного на вільний вислів своїх
думок. Принцип свободи творчості пропонує виходити з того, що наявність будь-яких табу на теми
або образотворчі засоби, з одного боку, обмежує можливості самовираження автора, з іншої –
позбавляє суспільство достовірно художніх творів. Тому, з точки зору прибічників принципу
абсолютної свободи творчості, можливість творчості без обмежень цінніша, ніж політичні або
моральні принципи, для дотримання яких свободу творчості обмежують. Принцип свободи
творчості знаходиться в досить складних і неоднозначних стосунках з суспільною мораллю,
релігією і державною політикою, зокрема, з принципом терпимості. Моральні і релігійні принципи
включають заборони на певні теми і засоби вираження (заборона на вживання табуйованої
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лексики, на образи, заборону на оголення тіла, на опис сексуальних дій в багатьох релігіях, власне
релігійні заборони, такі як заборона на зображення Мухаммеда в ісламі і заборону на «образливі
для бога» вислови в більшості релігій, і так далі). Деякі теми «не рекомендуються» до висвітлення
з політичних мотивів. Проблема всіх мотивів для обмеження свободи творчості в тому, що їх
обґрунтованість у кожному конкретному випадку, як правило, очевидна лише для прибічників, так
що при виникненні конфлікту «захисників моральних цінностей» з «борцями за свободу слова»
знайти компроміс вдається вкрай рідко [1].
Законом від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до
Конвенції» [2] Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основних свобод (далі –
Конвенція). Згідно з цим Законом, Україна повністю визнає на своїй території дію статті 25
Конвенції щодо визнання компетенції Європейської комісії з прав людини (Комісії нині не існує –
Прим. ред.) приймати від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви на ім’я
Генерального Секретаря Ради Європи про порушення Україною прав, викладених у Конвенції, та
статті 46 Конвенції щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і
застосування Конвенції. Отже, якщо компроміс щодо дотримання прав громадян, зокрема, права на
самовираження, вдається знайти всередині країни, він може бути знайдений у відповідних
європейських інституціях, зокрема, в ЄСПЛ. За таких умов з’ясування підходів ЄСПЛ до
компромісів в сфері свободи творчості (свободи самовираження) та їх узагальнення є актуальним
науковим питанням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Проблема обмежень свободи творчості не є «модною»
серед українських дослідників, їй присвячене обмежене коло робіт [зокрема, 2-5]. Так, в ґрунтовній
монографії [4, с. 411-572] С.Шевчук розглядав підходи ЄСПЛ до обмежень свободи творчості в
контексті ст. 10 Конвенції про захист прав і основоположних свобод. І.О.Бандурка [5] розглядає
питання відповідальності за поширення продукції, зокрема, творів еротичного або сексуального
характеру, в тому числі створених з використанням образів неповнолітніх у будь-якій формі. Як
зазначає російський дослідник В. Чиркін [6, с. 184-185], державні органи не втручаються в творчий
процес художніх і інших колективів, в творчу працю художника, артиста, письменника. В той же
час, відповідно до законів, державні органи мають право приймати заходи по забороні
псевдокультурних, деструктивних напрямів, проти пропаганди, спрямованої на підривання
загальнолюдських цінностей, яка руйнує духовний світ, здоров'я, моральність людей, проти
пропаганди тероризму, розпалювання соціальної, расової, національної і релігійної ворожнечі.
Певні напрацювання з тематики обмежень прав свободи творчості (свободи самовираження)
належать авторці [7-12].
Постановка завдання. З урахуванням викладеного, в статті поставлене завдання дослідити
та узагальнити підходи європейської правової традиції, втілені, зокрема, в рішеннях
Європейського суду з прав людини, щодо компромісів в сфері свободи творчості (свободи
самовираження).
Виклад основного матеріалу. Теоретичний підхід до вирішення проблеми обмеження прав
в демократичному суспільстві ґрунтується на тому, що права однієї особи закінчуються там, де
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порушуються права інших осіб. Відповідно до ліберальної доктрини Канта [13-15 та ін.], право є
сукупність умов, які обмежують сваволю одного індивіда по відношенню до іншого та юридичні
конфлікти в суспільстві. Право – це сукупність умов, за яких сваволя одного індивіда сумісна зі
сваволею іншого під кутом зору загального закону свободи. Право є загальним для всіх правилом
узгодження суперечливих дій вільних громадян. «Розуміння права розвиває усвідомлення
обов'язку. Загальний закон – це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого»
(В.Гюго, цитується за [16]). Отже, обмеження прав, в тому числі права на самовираження, повинні
бути необхідними в демократичному суспільстві і диктуватися виключно необхідністю
забезпечити права інших. В ст. 5 Закону України (далі – ЗУ) «Про захист суспільної моралі» [17]
розуміння зазначених «прав інших» сформульоване як право на інформаційний простір, вільний
від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному
стану населення (право на сприятливий інформаційний простір). Про прагнення українського
суспільства до реалізації цих прав свідчать, зокрема, соціологічні дослідження, виконані в 2008 р.
Київським Інститутом проблем управління імені Горшеніна. Відповідно до цих досліджень, 68,7 %
українців вважають, що засобам масової інформації потрібна цензура сцен насильства і
жорстокості; 47,2 % – пропаганді кримінального способу життя [18]. Очевидно, ці особи вважають
свої права порушеними надмірним показом цих сцен і мають право на захист своїх порушених
прав. За таких умов необмежена свобода одних створювати і поширювати певні твори може
суперечити праву інших на сприятливий інформаційний простір. Тобто, свобода творчості
знаходиться в діалектичній єдності з обмеженнями, обов'язками і відповідальністю щодо її
здійснення.
Так, Французька Декларація прав людини і громадянина 1798 р. проголошуючи такі
«природні, невідчужувані і священні права людини», як свобода поглядів, думки, слова та преси,
підкреслила, що ці права захищаються «загрозою відповідальності за зловживання цією свободою»
[19, с. 167-168]. Згідно з ч. 2 ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [20],
кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати,
одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно,
письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій
вибір. Водночас згідно з ч. 3 ст. 19 цього документу, користування передбаченими в пункті 2 цієї
статті правами накладає особливі обов'язки і особливу відповідальність. Воно може бути, отже,
пов'язане з певними обмеженнями, які, однак, мають встановлюватися законом і бути
необхідними: а) для поважання прав і репутації інших осіб; b) для охорони державної безпеки,
громадського порядку, здоров'я чи моральності населення. Відповідно до пп. е) ст. 17 Конвенції
ООН про права дитини [21], ратифікованої Постановою Верховної Ради України від 27.02.91 р. №
789-XII, Держави-учасниці сприяють розробці належних принципів захисту дитини від інформації
і матеріалів, що завдають шкоди її благополуччю, з урахуванням необхідності забезпечення
доступу дитини до інформації і матеріалів із різних національних і міжнародних джерел, особливо
до таких інформації і матеріалів, які спрямовані на сприяння соціальному, духовному і моральному
благополуччю, а також здоровому фізичному і психічному розвитку дитини.
Класичним підходом до регламентації співвідношення свободи самовираження та її
обмежень є формулювання статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року. Згідно з п. 1 цієї статті, кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право
включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без
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втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам
вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
Разом з тим, згідно з п. 2 цієї статті, здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов’язками і
відповідальністю, може підлягати таким умовам, обмеженням або санкціям, що передбачені
законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи
прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання
авторитету і безсторонності суду.
Зазначене формулювання є цінним для країн, які прагнуть називатися демократичними,
оскільки законні обмеження можливі виключно в рамках, необхідних в демократичному
суспільстві. Заборони, спрямовані на обмеження демократичних засад суспільства, є заздалегідь
неприйнятними для демократичної правової традиції. Так, у справі Jerusalem v. Austria (джерело –
[4, 22], 27.02.2001 р.) ЄСПЛ зазначив: «Тест необхідності в демократичному суспільстві вимагає
від Суду визначення того, чи відповідає оскаржуване втручання «нагальній суспільній потребі», чи
є воно пропорційним правомірній меті, що переслідується, та чи є підстави, на які посилаються
національні органи влади, відповідними та достатніми».
Отже, підходи, сформульовані в Конвенції [2], а також у Пакті про громадянські і політичні
права [20], полягають в тому, що презюмується свобода самовираження. З цього приводу ЄСПЛ
неодноразово зазначав, що обов'язок доказування необхідності будь-яких втручань, обмежень у
здійснення права на свободу висловлювань покладається на державу, а відсутність відповідних
доказів, як вказав ЄСПЛ, означає відсутність пропорційності (домірності) державних заходів,
спрямованих на обмеження свободи самовираження. Якщо держава (національний суд) не надасть
доказів пропорційності (домірності) втручання, тобто доказів обґрунтованості визнання певних
діянь правопорушенням (зокрема, за законодавством України, з урахуванням вимог Конвенції), то
таке визнання буде незаконним, а відповідне діяння (поширення публікації) має розглядатися як
законне [23, с. 55].
Слід вказати, що законодавство України в цілому сприймає ці підходи і відповідає цим
принципам. Згідно ст. 7 ЗУ «Про культуру» [24], Держава гарантує свободу творчості, вільний
вибір діяльності у сфері культури. Втручання у творчий процес і здійснення цензури у творчій
діяльності не допускаються. Разом з тим, в ст. 3 цього Закону в якості основних засад державної
політики у сфері культури декларується необхідність сприяння утвердженню гуманістичних ідей,
високих моральних засад у суспільному житті. Ця регуляторна роль, очевидно, вимагає певного
державного втручання.
Правила такого втручання викладені в галузевих законах в сфері культури. Уявлення про
методи нормативної реалізації свободи творчості України та підходів до її обмежень надає таблиця
(Див. нижче). Наведені норми побудовані у вигляді гарантій свободи творчості, свободи слова,
свободи поширення інформації, заборони цензури тощо з наступним зазначенням умов, за яких ці
свободи можуть бути обмежені. Найбільш повно ці обмеження узагальнені в ст. 2 ЗУ «Про захист
суспільної моралі» [17]. Згідно з цією статтею: а) виробництво та обіг у будь-якій формі продукції
порнографічного характеру в Україні забороняються; б) виробництво та обіг у будь-якій формі
продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості,
дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством;
в) забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка: пропагує війну, національну та
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релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності
України; пропагує фашизм та неофашизм; принижує або ображає націю чи особистість за
національною ознакою; пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних
святинь; принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з
душевнохворих, літніх людей; пропагує невігластво, неповагу до батьків; пропагує наркоманію,
токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.
Доцільно розглянути, як перелічені вище критерії враховується в прецедентній практиці
ЄСПЛ. Перш за все слід з’ясувати, чи підпадає свобода творчого самовираження під захист ст. 10
Конвенції. Це питання розглядалося ЄСПЛ у справі Мullеr аnd Others v. Switzerland (джерело – [4],
1988 р.). В цій справі Суд дійшов висновку, що вираження поглядів у сфері мистецтва є складовою
частиною свободи вираження поглядів, яка захищається ст. 10 Конвенції.
Реалізація принципу свободи творчості в законах України
Гарантії свободи творчості
Основними принципами кінематографії
є: гарантування свободи творчості,
захисту
інтелектуальної
власності,
авторських і суміжних прав, моральних і
матеріальних
інтересів
суб’єктів
кінематографії

Умови впровадження обмежень
Основними
принципами
кінематографії
є:
...утвердження творами кінематографії ідей гуманізму,
загальнолюдських,
національно-культурних
та
духовних цінностей. Право на розповсюдження і
демонстрування національних та іноземних фільмів на
всіх видах носіїв зображення надається суб’єктам
кінематографії центральним органом виконавчої влади
у галузі кінематографії
Обмеження або заборона публічного виконання чи
публічного показу театральної постановки, а також
інших видів її використання, публікації інформаційних
та рекламних матеріалів про театральну постановку
можливі за рішенням суду у випадках, якщо публічне
виконання чи публічний показ творів театрального
мистецтва використовуються для закликів до ліквідації
незалежності України, зміни конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і
територіальної цілісності держави, підриву її безпеки,
незаконного захоплення державної влади, пропаганди
війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової,
релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи
людини, здоров’я населення

Джерела
[25],
ст.5,
15

Громадянам
гарантується
свобода
[26], ст. 5
творчості
у
сфері
театрального
мистецтва, захист прав на об’єкти права
інтелектуальної власності, майнових
інтересів, які виникають у зв’язку з
різними
видами
інтелектуальної
діяльності в галузі театру і театральної
справи. Творчість у сфері театрального
мистецтва є вільною. Забороняються
створення та фінансування державних
органів, установ, організацій або посад з
метою цензури театральної діяльності.
Не
допускаються
вимоги
щодо
попереднього погодження на публічне
виконання
чи
публічний
показ
театральної постановки або її частини з
боку посадових осіб органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ,
організацій або об’єднань громадян, крім
випадків, коли посадова особа є автором
твору театрального мистецтва
Державна політика у книговидавничій Метою державної підтримки книговидавничої справи в [27] ст. 3,4,5
справі ґрунтується на визнанні духовної, Україні є, зокрема, забезпечення державних інтересів
науково-освітньої і культурно-творчої щодо захисту національного інформаційного простору
функції книги в суспільстві та на
принципах дотримання свободи у
книговидавничій справі
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Гарантується
свобода
діяльності
телерадіоорганізацій.
Цензура
інформаційної
діяльності
телерадіоорганізації забороняється. Не
вмотивоване законодавством України
втручання органів державної влади чи
органів
місцевого
самоврядування,
громадських чи релігійних об'єднань, їх
посадових осіб чи працівників, а також
власників у сферу професійної діяльності
телерадіоорганізацій не допускається

Свобода слова і вільне вираження у
друкованій формі своїх поглядів і
переконань гарантуються Конституцією
України. Друковані засоби масової
інформації є вільними. Забороняється
створення та фінансування державних
органів, установ, організацій або посад
для цензури масової інформації.

Видавнича справа спрямована на…
забезпечення права на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх
поглядів і переконань (ст. 3)
Державна політика у видавничій справі
визначається Верховною Радою України
і ґрунтується на принципах дотримання

Неприпустимим є зловживання свободою діяльності [28], ст. 5, 6, 62
телерадіоорганізацій. Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: поширення відомостей, що
становлять державну таємницю, або іншої інформації,
яка охороняється законом; закликів до насильницької
зміни конституційного ладу України; закликів до
розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди;
необґрунтованого показу насильства; пропаганди
винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за
ознаками їх релігійних переконань, ідеології,
належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного
або майнового
стану, соціального походження;
трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть
завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному
розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх
дивитися; розповсюдження і реклами порнографічних
матеріалів та предметів; пропаганди наркотичних
засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх
застосування; поширення інформації, яка порушує
законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб,
посягає на честь і гідність особи; здійснення інших
вчинків,
за
якими
наступає
кримінальна
відповідальність
При створенні, підготовці та розповсюдженні
телерадіопрограм та передач телрдіоорганізації і
провайдери
програмної
послуги
зобов'язані
дотримуватися вимог законодавства України про захист
суспільної моралі
Неприпустиме зловживання свободою діяльності [29], ст. 2, 3
друкованих засобів масової інформації. Друковані
засоби масової інформації в Україні не можуть бути
використані для: закликів до захоплення влади,
насильницької зміни конституційного ладу або
територіальної цілісності України; пропаганди війни,
насильства та жорстокості; розпалювання расової,
національної, релігійної ворожнечі; розповсюдження
порнографії, а також з метою вчинення терористичних
актів та інших кримінально караних діянь.
Забороняється використання друкованих засобів
масової інформації для: втручання в особисте життя
громадян, посягання на їх честь і гідність;
розголошення будь-якої інформації, яка може
призвести до вказання на особу неповнолітнього
правопорушника без його згоди і згоди його
представника. Стиль і лексика друкованих засобів
масової
інформації
мусять
відповідати
загальновизнаним
етично-моральним
нормам.
Вживання лайливих і брутальних слів не допускається
Діяльність у видавничій справі не може бути [30]
використана для закликів, спрямованих на ліквідацію
незалежності України, зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і
територіальної цілісності держави, підрив її безпеки,
незаконне захоплення державної влади, пропаганду
війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової,
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свободи у видавничій справі (ст. 5)

Свобода
діяльності
інформаційних
агентств гарантується Конституцією
України та чинним законодавством;
забороняється
цензура
інформації,
поширюваної
інформаційними
агентствами

Держава
забезпечує
умови
для
здійснення архітектурної діяльності,
зокрема, шляхом захисту авторських
прав і забезпечення свободи творчості
архітекторів.

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів,
посягання на права і свободи людини, здоров’я
населення. У видавничій справі забороняється:
виготовляти чи розповсюджувати продукцію, яка
містить інформацію, віднесену до недобросовісної
реклами, рекламу з використанням шаржування
державних символів України (Державного Герба,
Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-якому
вигляді; оприлюднювати інформацію, дані, відомості,
рекламувати товари, послуги, які можуть завдати
шкоди громадянам, підприємствам,
установам,
організаціям
або
державі;
виготовляти
чи
розповсюджувати
видавничу
продукцію
порнографічного характеру і таку, що пропагує культ
насильства і жорстокості (ст. 28)
Інформаційні агентства не мають права у своїх [31], ст. 2
матеріалах розголошувати дані, що становлять
державну таємницю, або іншу інформацію, яка
охороняється
законодавством,
закликати
до
насильницької зміни або повалення існуючого
конституційного ладу, порушення територіальної
цілісності України, підриву її безпеки, вести
пропаганду
війни,
насильства
і
жорстокості,
розпалювати расову, національну, релігійну ворожнечу,
розповсюджувати порнографію або іншу інформацію,
яка підриває суспільну мораль або підбурює до
правопорушень, принижує честь і гідність людини, а
також інформацію, яка ущемляє законні права й
інтереси громадян, давати оцінку щодо винуватості
осіб у здійсненні злочину, вказувати на особу, яка ніби
скоїла злочин до рішення суду, публікувати матеріали,
які розкривають тактику і методику розслідування.
[32], ст. 2

Як зазначено в рішенні ЄСПЛ у цій справі, ст. 10 Конвенції прямо не зазначає, що свобода
мистецького вираження належить до сфери її дії; але, з іншого боку, вона не розмежовує різні
форми вираження поглядів. Всі, хто поставав перед ЄСПЛ, визнали, що вона включає свободу
мистецького вираження – особливо у межах свободи отримувати й поширювати інформацію та
ідеї, – що дає можливість брати участь у публічному обміні культурною, політичною та
соціальною інформацією та різноманітними ідеями. Підтвердженням того, що це тлумачення є
правильним, може бути друге речення п. 1 ст. 10, яке згадує радіомовлення, телебачення чи
кінематографічні підприємства, засоби масової інформації, діяльність яких поширюється і на
сферу мистецтва. Підтвердження того, що концепція свободи вираження поглядів включає в себе
мистецьке вираження, може бути також положення ч. 2 ст. 19 Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права, яке прямо відносить до права на свободу вираження поглядів
інформацію та ідеї «у формі мистецтва». Відповідно до цього аспекту свободи вираження поглядів
ЄСПЛ зазначив: «Ті, хто створює, представляє, розповсюджує чи виставляє мистецькі витвори,
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сприяють обміну ідеями та думками, що є важливим для демократичного суспільства. Звідси
обов'язком держави є не обмежувати надмірно їхню свободу вираження поглядів» [4]. До
аналогічного висновку прийшов ЄСПЛ у справі Cassado Coca v. Spain, 26.01.1994 р.
Слід вказати, що заяви про порушення ст. 10 ЄСПЛ найчастіше розглядає щодо
журналістських свобод [4, 8, 23 та ін.]. Справ, розглянутих щодо мистецьких свобод, значно
менше. Разом з тим, розглядаючи такі справи, ЄСПЛ послідовно стояв на позиції пріоритету
свободи творчості, обов’язку ініціатора обмежень, перш за все, держави, доводити необхідність
таких обмежень, їх запровадження виключно у відповідності із законом, прагнення «не
обмежувати надмірно… свободу вираження поглядів».
Так, у справі Association of Ekin v. France («Організація «Екін» проти Франції», 17.07.2001 р.,
[22]) ЄСПЛ став на бік заявника і постановив, що мало місце порушення ст. 10 Конвенції щодо
права на свободу вираження. В цій справі заявник, організація «Екін», є громадською організацією,
яка була створена для захисту культури і способу життя басків. У 1987 р. заявник опублікував
книжку під назвою «Війна Еускаді», яка була видана у багатьох європейських країнах кількома
мовами і присвячена історичним, культурним, лінгвістичним та соціополітичним аспектам
баскської проблеми. 29.04.1988 р. Міністр внутрішніх справ Франції видав наказ про заборону
видання, розповсюдження чи продажу цієї книги у Франції з огляду на те, що вказана книга
пропагує сепаратизм, закликає до насильницьких дій і внаслідок цього становить небезпеку
громадському порядку. Проаналізувавши обставини здійснення таких заборони, ЄСПЛ дійшов
висновку, що: законодавство, на якому ґрунтувалася заборона, не містило переліку випадків, коли
можна застосовувати таку заборону; існуючий судовий контроль з боку національних судових
органів за накладанням адміністративних заборон не створював достатніх гарантій від
зловживання владою з боку відповідних посадових осіб; зміст оспорюваної книги не є настільки
загрозливим для суспільної безпеки чи порядку, щоб виправдати заборону її розповсюдження.
Крім того, ЄСПЛ вважав, що застосування адміністративної заборони у цій справі не
обумовлювалося гострою соціальною потребою, а також не було пропорційним меті, яка
переслідувалась. Тому ЄСПЛ дійшов висновку, що втручання у свободу вираження заявника не
було необхідним у демократичному суспільстві, а отже, має місце порушення ст. 10 Конвенції.
До аналогічного висновку (щодо книги під назвою «Інтерв'ю у саду курдів», в якій
відтворювалося інтерв'ю з Абдулою Оджаланом – лідером турецьких курдів і містилися окремі
посилання на «Програму культурної автономії курдів» та на основи турецького націоналізму)
прийшов Суд у справі Kucuk v. Turkey (Куцук проти Туреччини [22]). За цю публікацію заявника
було обвинувачено у пропаганді сепаратизму та засуджено до двох років позбавлення волі та
сплати штрафу у розмірі 250 млн. турецьких лір. Наклад книги було конфісковано. В своєму
рішенні Суд зауважив, що книга заявника у формі інтерв'ю містила фрагменти, котрі зачіпали
курдське питання та аналізували його з різноманітних політичних, історичних та навіть
літературних точок зору. На думку ЄСПЛ, книга заявника була написана у літературному
метафоричному стилі і повинна розглядатися саме у цьому контексті. Хоча в окремих абзацах
книги і висловлювалась жорстка критика органів державної влади Туреччини, однак така критика,
на думку ЄСПЛ, мала на меті підкреслити непримиренність позиції однієї із сторін конфлікту, а не
закликала до насильства. У зв'язку з цим ЄСПЛ дійшов висновку про те, що загалом книга
заявника не може розглядатися як заклик до насильства, збройного опору чи повстання. ЄСПЛ
вважав, що державні органи Туреччини порушили право громадськості отримувати альтернативну
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інформацію та відстежувати ситуацію на південному сході Туреччини. Книга заявника не містила
закликів до ненависті чи до вчинення насильницьких дій. ЄСПЛ також врахував характер та
суворість застосованих до заявника кримінальних покарань. Врешті-решт ЄСПЛ дійшов висновку,
що з огляду на інтереси громадської безпеки та громадського порядку, зміст книги не обумовлював
необхідності настільки жорсткого втручання у свободу вираження, яке мало місце стосовно
заявника. Засудження заявника та конфіскація накладу книги не зумовлювалися нагальною
соціальною потребою та не були пропорційними законній меті, яка переслідувалась. Таким чином,
втручання у свободу вираження заявника не було необхідним у демократичному суспільстві.
Разом з тим, ЄСПЛ визначився з темами, які потребують обережного втілення у творах,
оскільки можуть негативно вплинути на суспільну мораль. Так, у справі, Handyside v. the United
Kingdom ([4] 1996 р.), ЄСПЛ зазначив, що митці та інші, хто поширює свої витвори, напевно не
мають імунітету від можливих обмежень, як це передбачено у ч. 2 ст. 10 Конвенції. Той, хто
використовує свою свободу вираження поглядів, бере на себе, відповідно з викладеними в цій
частині поняттями, «обов'язки й відповідальність»; їхній обсяг залежатиме від ситуації та засобів,
що використовуються. З'ясовуючи, чи було покарання «необхідним у демократичному
суспільстві», ЄСПЛ не може не взяти до уваги цей аспект питання. ЄСПЛ вважає відповідні
обмеження правомірними, як правило, якщо вони спрямовані на захист найбільш вразливих
категорій аудиторії – дітей та юнацтва, або якщо існує небезпека, що такі категорії можуть
отримати доступ до інформації, матеріалів або ідей та поглядів, які можуть зашкодити їх
моральному розвиткові. В даній конкретній справі британський режисер Найджел Вінгров створив
стрічку «Бачення екстазу». Ця стрічка намагалася відтворити еротичні фантазії головної героїні,
визначеної в титрах як Св. Тереза Авільська (відома монахиня XVI століття). Більша частина
фільму показує еротичні лесбійські фантазії героїні з «духом Св. Терези» та еротичні фантазії з
розп'ятою фігурою Христа. Відповідно до британських законів Вінгров подав фільм відповідним
державним органам для обов'язкової класифікації. Британська рада з класифікації фільмів
відмовила у класифікації та фактично заборонила обіг фільму на відеокасетах на підставі доктрини
богохульства в загальному праві. На думку Ради, цей фільм міг, ймовірно, образити релігійні
почуття християн з огляду на спосіб, в який цей «суто еротичний витвір» показує фігуру Христа.
ЄСПЛ не знайшов порушення ст. 10 у рішенні Ради, оскільки втручання держави у даному випадку
мало легітимну мету (захист прав інших, особливо права на свободу віросповідання) та було
необхідним у демократичному суспільстві.
До аналогічного висновку приходив ЄСПЛ у іншій справі – Otto-Preminger-Instіtut v. Austria
[4]. Ця справа стосувалася заборони на розповсюдження фільму, в якому викривлялася доктрина
римо-католицької церкви. В цих умовах ЄСПЛ, зокрема, вказав, що в контексті релігійних
переконань та віросповідання на митця можна правомірно покласти обов'язок уникати, наскільки
це можливо, вираження поглядів, що є безпідставно образливими для інших і, таким чином,
порушує їхні права.
В справі Handyside v. the United Kingdom [33, с. 172-179], ЄСПЛ зазначив, що оцінка
доцільності обмежень щодо видання для дітей книги «Маленький червоний підручник» залежить
від аудиторії, для якої, насамперед, було призначене це видання – для дітей і підлітків віком від
12 до 18 років. При цьому ЄСПЛ підкреслив (п. 52 рішення), що ця книжка включала... речення і
абзаци, які молоді люди у переломний період свого розвитку могли б витлумачити як заохочення
до дій, що не відповідають їх віку і є шкідливими для них, або навіть до вчинення певних
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кримінальних правопорушень. У цих умовах англійські судді мали право вирішити, що за певних
обставин «Підручник» може мати згубний вплив на моральність багатьох дітей і підлітків, які його
читатимуть. За таких умов ЄСПЛ не встановив порушень принципу свободи творчості.
Отже, ЄСПЛ вважає відповідні обмеження свободи творчості правомірними, як правило,
якщо вони спрямовані на запобігання образам почуттів національних меншин чи віруючих; на
захист найбільш вразливих категорій аудиторії – дітей та юнацтва, або якщо існує небезпека, що
такі категорії можуть отримати доступ до інформації, матеріалів або ідей та поглядів, які можуть
зашкодити їх моральному розвиткові.
Зазначених принципів притримується не тільки Європейський суд з прав людини, а й
виконавчі органи Ради Європи. Так, в Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи № R(84)3 від
23.02.1984 р. «Про принципи телевізійної реклами», № R(97)19 від 30.10.1997 р. «Про показ
насильства електронними ЗМІ», № R (97)20 від 30.10.1997 р. «Про розпалювання ненависті»
сформульовані принципи введення обмежень у відповідних галузях, особливо коли ці обмеження
виправдані запобіганням несприятливого впливу на дітей та молодь [7]. Зокрема, в Рекомендаціях
№ R(84)3 від 23.02.1984 р. зазначається, що загальний принцип телевізійної реклами полягає в
тому, що рекламу потрібно готувати з відчуттям відповідальності перед суспільством, звертаючи
особливу увагу на моральні цінності, які є загальними для кожного демократичного суспільства.
Реклама, що спрямована на дітей, або реклама, в якій беруть участь діти, повинні уникати всього
того, що може зашкодити інтересам дітей, повинна поважати їх фізичну, розумову і моральну
індивідуальність. Цьому контексту відповідає ЗУ «Про рекламу» [34]. Згідно чч. 3, 4 ст. 7 цього
Закону, реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні,
гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Реклама повинна враховувати
особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди. Згідно ч. 1 ст. 8 Закону, забороняється
розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи
жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси
фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений
для показу таких фільмів. Згідно ч. 3 ст. 20 Закону, реклама не повинна завдавати дітям моральної
чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.
Рекомендації № R(97)19 від 30.10.1997 р. виходили з того, що здійснення свободи вираження
поглядів пов'язані з обов'язками і відповідальністю, і що воно може бути законним чином
обмежене з метою підтримки рівноваги між здійсненням цього права і дотриманням інших
основних прав, свобод і інтересів, які захищає Конвенція. Керівним принципом у визначенні меж
показу насильства є ст. 10 Конвенції, яка регулює загальні правові рамки для вирішення питань, які
стосуються показу насильства в електронних ЗМІ.
Рекомендації № R(97)20 від 30.10.1997 р. виходили з засудження розпалювання расової
ненависті, ксенофобії, антисемітизму та всіх форм нетерпимості, оскільки це підриває безпеку
демократії, культурну єдність, плюралізм. Зазначається, що окремі випадки розпалювання
ненависті можуть бути настільки образливі для окремих осіб і груп населення, що вони вийдуть за
рамки правового захисту, що надається ст. 10 Конвенції відносно свободи форм самовираження.
Деякі форми необґрунтованого показу насильства, розпалювання ненависті можуть законним
чином бути обмежені, враховуючи обов'язки й відповідальність, що їх несе із собою здійснення
права на свободу вираження поглядів, за умови, що такі втручання в свободу вираження поглядів
передбачені законодавством і є необхідними в демократичному суспільстві, як це зазначається в ч.
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2 ст. 10 Конвенції.
Цікаво розглянути ситуацію з обмеженням свободи творчості в США, де нормативно-правове
регулювання свободи творчості, зокрема друкованої преси, одне із найліберальніших у світі. Тут
обмеження також не виключаються [35, с. 74]. Наприклад, попередня цензура кінематографічної та
відеопродукції відсутня, проте діє ефективна система саморегулювання. Асоціація
кінематографістів США (англ. «Motion Picture Association of America», МРАА) користується
системою рейтингів-обмежень, і нерейтингований фільм не може отримати істотної частки у
кінопрокаті, що робить систему практично обов'язковою. У ряді випадків обмеження МРАА
суворіші, ніж аналогічні обмеження державних органів в європейських країнах. Оскільки МРАА є
недержавною організацією, її рішення неможливо оскаржити в судовому порядку, проте існують
внутрішні процедури врегулювання спорів та суперечок. Крім того, МРАА не може обмежувати
продаж відеопродукції на носіях, у зв'язку з чим нормальною практикою вважається випуск двох
версій відеопродукції - «м'якшою» для кінотеатру і «жорсткішою» для відео [34, с. 76]. Отже, коли
вітчизняні імпортери кінопродукції посилаються на те, що певна стрічка допущена до прокату в
США, необхідно врахувати, які саме межі прокату встановлені щодо даної кінострічки.
Особливо непримиренною демократична правова традиція є до неконтрольованого
поширення еротики та/або порнографії, особливо дитячої, що зафіксовано і в законодавстві
України. Такий підхід реалізований, зокрема, в розглянутому вище рішенні ЄСПЛ у справі,
Handyside v. the United Kingdom.
Законом України [36] ратифіковано Факультативний протокол до Конвенції про права
дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії [37]. Відповідно до пп. c) ч.
1 ст. 3 та пп. c) ст. 2 цього Протоколу, визнається злочином виробництво, розподіл,
розповсюдження, імпорт, експорт, пропозиція, продаж або зберігання у вищезазначених цілях
дитячої порнографії, яка визначена як будь-яке зображення будь-якими засобами дитини, яка
здійснює реальні або змодельовані відверто сексуальні дії, або будь-яке зображення статевих
органів дитини, головним чином в сексуальних цілях. В цьому сенсі слід ще звернути увагу на
сучасну тенденцію законодавства України підсилювати заборони обмеження та відповідальність у
сфері дитячої порнографії [38].
Згідно зі ст. 9 Конвенції про кіберзлочинність [39], кожна Сторона вживає такі законодавчі та
інші заходи, які можуть бути необхідними для встановлення кримінальної відповідальності
відповідно до її внутрішнього законодавства за навмисне вчинення, без права на це, наступних дій:
a) вироблення дитячої порнографії з метою її розповсюдження за допомогою комп'ютерних
систем; b) пропонування або надання доступу до дитячої порнографії за допомогою комп'ютерних
систем; c) розповсюдження або передача дитячої порнографії за допомогою комп'ютерних систем;
d) здобуття дитячої порнографії за допомогою комп'ютерних систем для себе чи іншої особи;
e) володіння дитячою порнографією у комп'ютерній системі чи на комп'ютерному носії інформації.
Для цілей пункту 1 поняття «дитяча порнографія» включає в себе порнографічний матеріал,
який візуально зображує: a) неповнолітню особу, задіяну у явно сексуальній поведінці; b) особу,
яка виглядає як неповнолітня особа, задіяну у явно сексуальній поведінці; c) реалістичні
зображення неповнолітньої особи, задіяної у явно сексуальній поведінці. Для цілей пункту 2
поняття «неповнолітня особа» включає в себе усіх осіб до 18 років. Сторона може, однак,
передбачити нижчий віковий поріг, який має бути не меншим за 16 років. Кожна Сторона може
залишити за собою право не застосовувати, частково чи повністю, підпункти 1.d, 1.e, 2.b та 2.c.
32

У розділі (f.) «Забезпечення дотримання прав дітей» Порядку денного від 23.11.2009 р.
асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію [40] у
контексті зобов'язань в рамках Факультативного Протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої
проституції та дитячої порнографії [37] передбачається посилити співробітництво щодо
запобігання продажу, незаконному переміщенню та експлуатації дітей.
В США [35, с. 75] Федеральний уряд уповноважений обмежувати поширення порнографії.
Вважається, що порнографія не є предметом захисту та охорони за Першою поправкою до
Конституції США. Для визначення того, що є, а що не є порнографією, застосовується так званий
«тест Міллера», вперше використаний в справі «Міллер проти штату Каліфорнії» в 1973 р. Згідно
з тестом Міллера, твір може бути визнаний порнографічним, якщо він відверто пропагує інтерес
до сексу для середньостатистичної людини по сучасних суспільних стандартах, містить
зображення сексуального акту в образливій манері та не має серйозної політичної, художньої або
наукової цінності. Згідно з рішенням Верховного суду США 1982 р., дитяча порнографія не
оцінюється по тесту Міллера і забороняється незалежно від художньої або іншої цінності [35, с.
75].
Отже, демократичні держави піклуються про захист суспільної моралі в суспільстві,
використовуючи при цьому законні заборони та створюючи спеціальні організації, які професійно
вирішують ці проблеми. В цьому контексті видається недостатньо обґрунтованою ліквідація
Національної експертної комісії (НЕК) України з питань захисту суспільної моралі; запроваджена
пп. 7 п. 7 Указу Президента України від 9.12.2010 р. № 1085/2010 [41]. Зокрема, на підтримку
необхідності діяльності НЕК висловилися представники християнських Церков, обґрунтовуючи
свою позицію важливістю здорового розвитку дітей та молоді, а також суспільства в цілому, на
ґрунті високих загальнолюдських моральних цінностей, та вважаючи, що цей механізм суспільного
контролю в сфері інформаційної діяльності потрібно тільки удосконалювати, а не послаблювати
[42].
Висновки. Демократична правова традиція виходить з пріоритету (презумпції) свободи
творчості (свободи самовираження), яка може бути обмежена виключно з метою захисту прав
інших осіб у випадках, встановлених законом, і в межах, необхідних в демократичному
суспільстві. При цьому доводити правомірність обмежень повинен їх ініціатор, зокрема, держава.
При цьому ж демократична правова традиція не виключає захист суспільної моралі, запобігання
виготовленню та поширенню продукції еротики та/або порнографії, запровадження спеціальних
організацій, які на професійній основі виробляють стандарти і методи цього запобігання.
Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, свобода творчості
підлягає захисту в демократичному суспільстві як право на свободу вираження поглядів (ст. 10
Конвенції). Звичайно, остаточних рецептів в такому чутливому питання сформулювати не можна.
Однак в цілому Європейський суд з прав людини визначився з темами, які потребують обережного
втілення у творах, оскільки можуть негативно вплинути на суспільну мораль, а саме: відповідні
обмеження свободи творчості вважаються правомірними, як правило, якщо вони спрямовані на
запобігання образам почуттів національних меншин чи віруючих; на захист найбільш вразливих
категорій аудиторії – дітей та юнацтва, або якщо існує небезпека, що ці категорії можуть отримати
доступ до такої інформації та/або матеріалів. Разом з тим, варто зауважити, що Європейський суд з
прав людини несхвально ставиться до обмежень щодо свободи висловлення поглядів та оцінок,
коли це стосується політиків та політичних інституцій.
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Демократична правова традиція вкрай несхвально ставиться до будь-яких проявів
аморальності, пов’язаної з дітьми. Зокрема, в США вважається, що дитяча порнографія є
неприйнятною за будь-яких умові, і вона забороняється незалежно від художньої або іншої
цінності творів. Вона не може виправдовуватися будь-якими посиланнями на свободу
самовираження і не є предметом захисту та охорони за Першою поправкою до Конституції США.
Аналогічної точки зору щодо неприпустимості аморальних проявів стосовно дітей притримується і
право ЄС.
За таких умов видається недостатньо обґрунтованою ліквідація Національної експертної
комісії України з питань захисту суспільної моралі. Хоча, разом з тим, потребувало удосконалення
її діяльності та підсилення судового контролю за її висновками. Ці питання можуть бути
предметом наступних досліджень.
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СООТНОШЕНИЕ СВОБОДЫ САМОВЫРАЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
МОРАЛИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ
Ю.Л. Юринец
к.ю.н., ст. преподаватель, Университет экономики и права «КРОК»,

В статье исследуются и обобщаются подходы европейской правовой традиции, воплощенные, в
частности, в решениях Европейского суда по правам человека, относительно компромиссов в сфере свободы
творчества (свободы самовыражения). Показано, что украинское законодательство в целом воспринимает эти
подходы. Доказано, что свобода самовыражения не считается безграничной и в демократических правовых
системах, однако необходимы четкие правила, установленные законом, для обоснованного применения
соответствующих ограничений и предотвращения произвола в этой сфере.
Ключевые слова: свобода творчества, общественная мораль, Европейский суд по правам человека, права и
свободы человека и гражданина.
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RATIO OF FREEDOM OF EXPRESSION AND PROTECTION OF PUBLIC MORALS IN
LEGISLATION OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF
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Approaches of the European legal tradition embodied, in particular, in decisions of the European Court of Human
Rights, concerning compromises in the sphere of freedom of creativity (freedom of expression) are investigated and
generalised in the article. It is shown that Ukrainian legislation perceives these approaches. It is proved that the freedom of
expression isn’t considered boundless in democratic legal systems, however the accurate rules established by the law are
necessary for well-founded application of corresponding restrictions and arbitrariness prevention in this sphere.
Keywords: creativity freedom, public morals, the European Court of Human Rights, the rights and freedoms of the
person and the citizen
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Стаття присвячена визначенню права на свободу думки і слова в Україні та його складових, регулюванню
правових відносин, які виникають у зв’язку із застосуванням цього права, встановленню порівняльно-правових
аспектів регулювання права на свободу думки і слова в Україні та ЄС, визначенню пріоритетних напрямків
розвитку права на свободу думки і слова в Україні.
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Рівень визначення, реалізації і захисту прав людини в країні відображає ступінь розвитку
країни в цілому, її соціальну та демократичну спрямованість, гуманістичне ставлення до найвищої
соціальної цінності – людини. Останнім часом в Україні на сторінках юридичних видінь та по
телебаченню доволі часто і жваво обговорюється питання забезпечення права на свободу думки і
слова в Україні. Це питання є актуальним ще й тому, що Україна прямує до лав Європейського
Союзу, в якому захист права на свободу думки і слова знаходиться на високому рівні.
Зв'язок теми дослідження із науковими та практичними завданнями полягає в тому, що за
наявності достатньої кількості досліджень з конституційного права, в тому числі досліджень
проблематики конституційно-правового статусу людини і громадянина, право на свободу думки і
слова залишається малодослідженим. Значення цього дослідження для практики є важливим, адже
право на свободу думки і слова є основоположним правом, яким щоденно користується пересічний
громадянин, службовець, народний депутат. З розвитком комунікаційних технологій, таких як,
наприклад, Інтернет, виникають питання етичного характеру і питання безпеки вільного
застосування цього права. Що стосується ЗМІ, то слід відзначити, що вони часто формують
загальносуспільну думку про найважливіші події в Україні та за кордоном, дають оцінку діям
органів державної влади та самоврядування та, зважаючи на це, мають бути об’єктивними та
неупередженими у власних судженнях, відповідальними за якість інформації.
У даному дослідженні виокремлюються не вирішені раніше частини загальної проблеми
реалізації та забезпечення права на свободу думки і слова в Україні. Зокрема, надається власне
бачення поняття свободи думки і слова, визначається склад цього права, розуміння права на
свободу думки і слова співставляється та порівнюється із розумінням цього права з лінгвістичної
та політологічної точок зору. Окрему увагу приділено законодавчим підставам обмеження права на
свободу думки і слова з метою недопущення як зловживання цим правом, так і нарікань з боку
міжнародних установ з приводу ущемлення повноти реалізації цього права в Україні,
обґрунтовуються положення з приводу розвитку державного регулювання у галузі забезпечення
права на свободу думки і слова в Україні. Визначаються нові перспективні напрями реалізації та
забезпечення права на свободу думки і слова.
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Цілями цієї статті є всебічне дослідження права на свободу думки і слова в Україні,
визначення переваг та недоліків застосування права на свободу думки і слова в Україні,
визначення законодавства України та зарубіжного законодавства, яке регулює право на свободу
думки і слова, дослідження практики застосування цього права з метою удосконалення правового
регулювання права на свободу думки і слова в Україні, запозичення позитивного зарубіжного
досвіду у зазначеній сфері, підвищення рівня регулювання та захисту прав і свобод людини і
громадянина в Україні в цілому.
Основними завданнями можна назвати: розгляд структурних складових права на свободу
думки і слова; визначення поняття права на свободу думки і слова; визначення його особливостей;
з’ясування сутності та обґрунтування порядку застосування вищевказаного права, правові
можливості його захисту; розроблення пропозицій щодо більш ефективної реалізації права на
свободу думки і слова в Україні, визначення перспективних напрямів досліджень у сфері
правового регулювання права на свободу думки і слова і Україні.
Відповідно до частини 1 статті 34 Конституції України, кожному гарантується право на
свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань [1]. Це законодавчо
закріплене право є одним із основоположних прав людини і громадянина. Звісно, національне «я»
міститься не лише у слові – пише у своїй праці «Національна ідея і національна воля» Левко
Лук’яненко, - воно міститься ще в багато чому іншому, але в слові воно міститься найбільше… .
Вплив слова (мови) на думку (настрій) людини відкриває можливості впливати на зміну свідомості
людей та зміну їх поведінки [2, с. 45].
Слід відмітити, що найбільша увага завжди приділяється саме визначенню поняттєвого
смислу «свободи слова», при цьому оминається смисл «свободи думки», який невід’ємно
пов'язаний із свободою слова як такий, що йому передує, визначає та обумовлює його.
Поняттєвий складник концепту «свобода слова» свідчить про наявність в його структурі
таких основних смислів: демократична свобода, право публічно висловлюватися, вільного
поширення інформації, можливості одержувати, зберігати та використовувати інформацію,
наявність каналів та способів поширення інформації, наявність певних обмежень у поширенні
інформації, неприпустимість цензури [3, с. 7]. На наш погляд, складник концепту «свобода думки»
включає в себе: можливість вільного міркування про різні суб’єкти, об’єкти, явища життя,
відносини та інше, яке відбувається на підставі уявлень та переконань людини, її освіти,
психологічного стану та середовища, в якому вона живе.
Думка не завжди стає словом, тобто не завжди може бути вербалізована, що залежить від
бажання особи поділитися власною думкою або ситуацією, яка склалася, і в якій людина
висловлює власне переконання або уявлення з певного приводу. Ситуація, в якій людина ділитися
своєю думкою не з власного бажання, а з бажання будь-якої іншої людини відбувається за умови
якщо їй ставиться запитання. Свобода думки і слова в цьому випадку полягає, як уявляється, в
тому, що особа може відмовитися від відповіді з етичних мотивів, браку інформації для надання
правильної відповіді або дати відповідь на запитання.
Право на свободу думки і слова історично виникло як інструмент забезпечення
інформованості і підтримання високого рівня компетентності державних органів влади. Ліберальні
мислителі, починаючи з Ж.Ж. Руссо, відмічали важливість навчання культурі свободи слова. З
культурної точки зору, свобода слова наближається до незалежного розвитку власних уявлень
людини, самостійного формулювання нею власних цілей і переконань. Люди повинні не лише
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мати свободу суджень, але й використовувати її для зваженого вибору. Особливо це стосується
політичних діячів, які формують подальшу стратегію розвитку держави і як законодавці, повинні
володіти не лише культурою слова, але й думки, яка має бути сформована свідомістю людини.
Свободу слова слід відрізняти від уседозволеності, яка своє ідеологічне обґрунтування
отримала у філософії анархізму. Ознакою уседозволеності є відсутність у соціальній свідомості
пріоритету національних інтересів. Таке суспільство не захищено від деструктивних
комунікативних впливів. У результаті воно управляється зовні, що виражається у відсутності
самостійної політики. При цьому, комунікативна залежність є результатом економічної та
політичної залежності [4, с.98].
Свобода слова може мати своїм відображенням текст, повідомлення по радіо, телебаченню
та інше. Наведемо приклад використання політичного тексту як засобу вираження думки і слова.
Шляхом використання політичного тексту індивід набуває можливість здійснення намірів і, тим
самим, самореалізації в соціальному аспекті. Свободу слова можна трактувати як свободу
здійснення намірів і тим самим самореалізації у соціальному аспекті. Свободу слова можна
трактувати як: а)_експлікацію – в цьому випадку індивід отримує можливість виражати свої
наміри; б) регуляцію – індивід має можливість здійснювати вплив на прийняття рішень
інститутами влади і в) консолідацію – індивід шляхом тексту має можливість використовувати ідеї,
а також приймати участь в діяльності політичних співтовариств. Разом з тим, що свобода слова
передбачає відповідальність за достовірність інформації [4, с.98-99].
Право на свободу слова є складовою інформаційної безпеки держави. В свою чергу система
інформаційної безпеки будь-якої країни є невід’ємною частиною загальної національної системи
безпеки [5, с.725]. На наш погляд, вищезазначене слід розуміти так, що, забезпечуючи право на
свободу думки і слова на рівні Конституції України для усіх і кожного, втім її можна у визначених
законом випадках обмежити в національних інтересах і, як правило, це стосується інформації із
обмеженим рівнем доступу до неї.
З юридичної точки зору, конституційне право кожного на свободу думки і слова і на вільне
вираження своїх поглядів і переконань полягає в можливості кожної особистості самостійно
визначати для себе систему моральних, духовних та інших цінностей та вільно, без будь-якого
ідеологічного чи іншого контролю оприлюднювати свої думки шляхом використання будь-яких
засобів їх вираження, у тому числі через поширення інформації у формі поглядів і переконань
щодо різних питань політичного, економічного, культурного, духовного життя суспільства і
держави [6, с.64-71].
Право на свободу думки і слова є об’єктом конституційних правовідносин. Об’єктами
конституційних правовідносин виступають насамперед вищі суспільно – політичні цінності, що
набувають конституційного рангу і закріплені в конституційних принципах, у
загальнорегулятивних нормах, програмних положеннях. Серед інших такими цінностями є права і
свободи людини і громадянина [7, с.483-484].
В теорії конституційного права відбулася певна еволюція щодо розуміння цього права.
Зокрема, деякі науковці схильні традиційно розглядати право на свободу думки і слова тільки як
політичну можливість громадянина. Водночас більшість вітчизняних правознавців відносять
свободу думки і слова до громадянських (особистих прав і свобод.) [6, 64]. Історично право на
свободу думки і слова слугувало для забезпечення поінформованості суспільства, визначало
діяльність політиків, було засобом донесення ідей і переконань керівництва держави до населення
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країни. На нашу думку, переконання більшості науковців про те, що це право може бути віднесено
до громадянських, полягає передовсім у тому, що, по-перше, останнім часом підвищується увага
до захисту прав людини взагалі, а по-друге – посилюється роль ЗМІ у формуванні переконань та
уявлень про різні явища та події, які трапляються в країні. Вважаємо, що в даному випадку
визначити приналежність права на свободу думки і слова до громадянських чи політичних
складно, адже політик не може кожного разу перед тим як висловлюється попереджати про те, що
він говорить як людина, тобто – або як пересічний член суспільства, або як політик – народний
депутат України, міністр і т.п. Слід відзначити, що це право сьогодні дійсно більше наближається
до громадянських, всенародних, однак не слід полишати політичної складової цього права, адже,
як ми вже зазначали, вплив слова на думку (настрій) людини відкриває можливості впливати на
зміну свідомості людей та зміну їх поведінки, що в глобальному вимірі призводить до зміни
стратегії розвитку країни, визначає її курс, стратегію розвитку і вираження у вигляді тексту у
статтях, надрукованих у засобах масової інформації, у нормативно-правових актах.
Термін “свобода вираження”, який застосовується здебільшого в сфері міжнародного права,
є підпорядковуючим, об’єднувальним (узагальнюючим) відносно свободи слова, свободи преси,
свободи інформації та інших перелічених вище похідних від родового слова “свобода” видових
понять, а останні, відповідно, – є підпорядкованими. Свобода вираження виходить за межі свободи
слова, інформації, преси, ЗМІ (ЗМК), журналістики загалом. Існує думка, що свобода вираження,
свобода слова і свобода інформації повною мірою реалізуються тільки за допомогою свободи
преси і ЗМІ (ЗМК) [8, с.9-10].
Підсумовуючи вищесказане, слід визначити, що право на свободу думки і слова є
основоположним конституційним правом людини і громадянина, яке передбачає право мати
думку, вільно її виражати за допомогою слів, і його не може бути обмежено, крім випадків
передбачених законодавством України.
Дослідимо положення зарубіжних та українських нормативно-правових актів, які регулюють
право на свободу думки і слова. Відповідно до статті 10 Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод, кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає
свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання
органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати
ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати
таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, які встановлені законом і є необхідними
в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або
громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі,
для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної
інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду [9].
На нашу думку, вищезазначене положення є цікавим з приводу його застосування до такого
органу державної влади як суд. У контексті судової реформи, прийняття нового Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року, вбачається тенденція до підвищення
авторитету судових органів в системі органів державної влади України. Суддя приймає рішення на
основі власних переконань, що свідчить про те, що думка судді у справі є єдино вірною під час
вирішення справи і може бути переглянута лише в апеляційному, касаційному порядку або за
нововиявленими обставинами. З іншої сторони, інформація, проголошена в судовому засіданні, у
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визначених випадках є конференційною і не може бути розголошена (наприклад, сторонами у
справі або у випадках проведення закритих засідань).
В Україні право на свободу думки і слова регулюється статтею 34 Конституції України та
рядом нормативно-правових актів, які гарантують та забезпечують право на свободу думки і слова
в залежності від способів вираження цього права. Зокрема, Закон України «Про інформацію» від 2
жовтня 1992 року (нині Закон діє в редакції від 13.01.2011 р. – Прим. ред.) визначає основні
принципи інформаційних відносин: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність
інформації та свобода її обміну; об'єктивність, вірогідність інформації; повнота і точність
інформації; законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що
передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей,
необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і
функцій. Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його
особисто, крім випадків, передбачених законами України [10].
Саме в контексті забезпечення останнього положення вищезгаданого Закону, довгий час
обговорювалася можливість прийняття Закону України «Про захист персональних даних».
Вищезазначений закон був прийнятий 1 червня 2010 року, а набрання ним чинності відбулося 1
січня 2011 року. Закон регулює відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їхньої
обробки. Дія закону не поширюється на діяльність зі створення баз персональних даних та обробки
персональних даних у цих базах: фізичною особою – виключно для непрофесійних особистих чи
побутових потреб; журналістом – у зв`язку з виконанням ним службових чи професійних
обов`язків; професійним творчим працівником – для здійснення творчої діяльності. Згідно із
законом створюється Державний реєстр баз персональних даних – єдина державна інформаційна
система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних.
Законом може бути заборонено віднесення персональних даних певних категорій громадян чи
їхнього вичерпного переліку до інформації з обмеженим доступом [11].
До законодавчо визначених суб’єктів, які мають право на вираження свободи думки та слова
в Україні відносяться інформаційні агентства, які відповідно до Закону України «Про інформаційні
агентства» від 28 лютого 1995 року визначаються у якості зареєстрованих як юридичні особи
суб'єктів інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг [12];
юридичні і фізичні особи які здійснюють господарську діяльність у сфері телебачення та
радіомовлення, діяльність яких регулюється Законом України «Про телебачення і радіомовлення».
Щодо організацій, які знаходяться за межами країни і діють відповідно до законодавства інших
держав, цей Закон застосовується виключно в частині регулювання порядку розповсюдження їх
програм і передач на території України, якщо інше не передбачається міжнародними угодами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [13]. Свобода слова і вільне
вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і
відповідно до цього Закону означають право кожного громадянина вільно і незалежно шукати,
одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом
доступу інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації, що гарантується
Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Друковані засоби
масової інформації є вільними. Забороняється створення та фінансування державних органів,
установ, організацій або посад для цензури масової інформації [13].
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Останнім часом по телебаченню та в пресі неодноразово з боку представників
Європейського Союзу відмічалося обмеження свободи слова в Україні, однак це твердження було
спростовано українськими політиками. Слід зазначити, що Україна є молодою державою і за 19
років свого існування право на свободу думки і слова не тільки не обмежувалося, скільки навпаки,
найповнішою мірою реалізувалося на практиці. Про це свідчить наявність значної кількості
інформаційних каналів, в тому числі каналів, які транслюють новини, радіо, веб-сторінок в
Інтернет-домені ua різного змісту та ін.
Слід погодитися з позицією, що ЗМІ слід розглядати як інституцію з організації можливого
діалогу з метою досягнення громадського консенсусу [15, 11]. Необхідно приділяти особливу
увагу освіті та особистим якостям працівників засобів масової інформації. Беручі до уваги досвід
роботи, слід зважати також на освіту працівника ЗМІ, його об’єктивність, неупередженість та
здоровий глузд. У зв’язку з цим, крім вищезазначених нормативно-правових актів, в установах
телебачення та радіомовлення мають бути розроблені локальні положення, які визначатимуть
вимоги до працівника ЗМІ, його права, обов’язки та відповідальність за порушення вищевказаного
положення. Відсутністю таких положень характеризується на лише діяльність працівників ЗМІ, а й
діяльність інших підприємств, установ, організацій. З цього приводу доцільним було б, щоби свого
роду кодекси етики стали основою для розвитку будь-якої професії, в даному випадку професії
журналіста.
В той же час, право на свободу думки і слова не є абсолютним і може бути законодавчо
обмежене в інтересах суспільства або держави або у випадках, що носять морально виправданий
характер. Слід відразу зазначити, що, заборона на вільний рух інформації чи обмеження інформації
в організації чи державі породжує таке явище як невірна інформація, часто далека від реальності,
що в решті-решт може призвести до неправильних управлінських рішень.
Обмеження на свободу думки і слова передбачені у наступних випадках: відповідно до статті
9 Закону України «Про інформацію», реалізація права на інформацію громадянами, юридичними
особами і державою не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні,
екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних
осіб [10]; згідно із статтею 2 Закону України «Про інформаційні агентства», свобода діяльності
інформаційних агентств гарантується Конституцією України та чинним законодавством.
Забороняється цензура інформації, поширюваної інформаційними агентствами. Інформаційні
агентства не мають права у своїх матеріалах розголошувати дані, що становлять державну
таємницю, або іншу інформацію, яка охороняється законодавством, закликати до насильницької
зміни або повалення існуючого конституційного ладу, порушення територіальної цілісності
України, підриву її безпеки, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювати
расову, національну, релігійну ворожнечу, розповсюджувати порнографію або іншу інформацію,
яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність
людини, а також інформацію, яка ущемляє законні права й інтереси громадян, давати оцінку щодо
винуватості осіб у здійсненні злочину, вказувати на особу, яка ніби скоїла злочин до рішення суду,
публікувати матеріали, які розкривають тактику і методику розслідування [12]; у статті 3 Закону
України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» визначається, що друковані
засоби масової інформації в Україні не можуть бути використані для: поширення відомостей,
розголошення яких забороняється статтею 46 Закону України "Про інформацію", закликів до
захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності
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України, пропаганди війни, насильства та жорстокості, розпалювання расової, національної,
релігійної ворожнечі, розповсюдженняпорнографії, а також з метою вчинення терористичних
актів та інших кримінально караних діянь. Забороняється використання друкованих засобів
масової інформації для: втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність,
розголошення будь-якої інформації, яка може призвести до вказання на особу неповнолітнього
правопорушника без його згоди і згоди його представника [14].
На наш погляд, свобода права, в даному випадку права на свободу думки і слова, має
передбачати юридичну відповідальність як стримуючий фактор, який запобігає порушенню права.
Разом з тим, слід звернути увагу на те, що в українській судовій практиці у справах про
відповідальність за поширення неправдивих відомостей чи інформації, що ганьблять честь і
гідність особи, й досі суди в якості підстави для відповідальності розглядають не тільки
повідомлення про факти та осіб, а й покладають відповідальність за оціночні судження. Водночас
Європейський суд з прав людини досить чітко наголосив у низці справ на «необхідності
скрупульозного проведення межі між фактами та оціночними судженнями», оскільки «існування
фактів може бути продемонстровано, в той час як правдивість оціночного судження не піддається
доведенню». [Лінгенс проти Австрії. – §46; див. також: Швабе проти Австрії. – № 242-В. –
28.08.92, §34.] [16].
Уявляється, що держава повинна мати власну стратегію розвитку свободи думки і слова. З
розвитком правосвідомості окремих членів суспільства, кількість правопорушень має
зменшуватися, а отже, в тому випадку потрібно буде перейти до інших засобів врегулювання
вищезазначеного питання, а саме – до заохочувальних. Зокрема, у випадку дотримання права на
свободу думки і слова засобом масової інформації слід застосовувати для нього, наприклад, такий
вид заохочення як зменшення податкового тиску.
На нашу думку, розвиткові свободи думки і слова сприятиме інститут омбудсмена. Разом з
тим, поряд з інститутом омбудсмена може існувати ряд інших національних установ з прав
людини, зокрема комісії з прав людини, комітети, інститути та центри з прав людини, які не
підмінюють одне одного, а виступають додатковими механізмами захисту прав людини [17, с.4].
Існує думка, що слід створити в Україні спеціалізовану установу – Комісію з прав людини, яка
могла б стати додатковим механізмом із захисту прав людини. Мета створення Комісії повинна
полягати у формуванні додаткового механізму захисту прав людини для вирішення питань, які на
національному рівні не врегульовані належним чином, доповнюючи інститут омбудсмена, а не в
конкуренції з ним. У зв’язку з цим, закон, яким мала б регулюватися діяльність вищеназваної
Комісії, повинен передбачати форми співробітництва Комісії з уповноваженим Верховної ради з
прав людини, визначити сфери їх взаємодії [17, с.14]. На нашу думку, такий орган міг би
визначати рівень дотримання права на свободу думки і слова в Україні і в цьому контексті
визначати зменшення податкового тиску для тих ЗМІ, які його дотримуються.
Якщо звернутися до досвіду зарубіжних країн, то слід відзначити, що цікавим є досвід
запровадження суспільного телерадіомовлення. Цей інститут присутній в усіх країнах, і він є
гарантією неупередженого якісного інформування населення про події та явища дійсності,
обмеження потоку неякісних передач, повернення телебаченню освітніх та розвиваючих функцій,
наданню трибуни для висловлення своїх поглядів всім основним соціальним групам (створеним не
тільки за політичною, а й за релігійною, культурною, національною, професійною ознаками).
45

Суспільне телерадіомовлення мало б будуватися на принципово інших засадах, ніж державні
чи комерційні телерадіоорганізації:
1) стратегічне керівництво та контроль над ними має бути покладено на наглядові ради,
адміністративну раду, що будуть формуватися за прозорими та чіткими принципами;
2) джерела фінансування, порядок їх формування та надання мають унеможливлювати тиск
з боку як державних органів, так і будь-яких фінансово-політичних груп;
3) утвердження принципів редакційної політики, які ґрунтуються на пріоритеті інтересів
людини та суспільства, а не держави і капіталу;
4) програмна політика є спрямованою на представлення інтересів основних груп
суспільства, включаючи національні меншини, та складається з інформаційного, освітнього,
культурного та розважального компонентів.
Суспільне мовлення має стати фактором становлення соціальної згоди та національної
єдності країни, виразником культури та ментальності її населення [18, с.5].
Слід виокремлювати інформацію, яка має бути опублікована, а яка ні. Наведемо приклад.
Друга світова війна була позначена безжалісною військовою цензурою. Але уже під час
в'єтнамської війни експерти віддали у пресу «Пентагонські документи» — таємну історію
розв'язання в'єтнамської війни, — і уряд щосили воював в суді, щоб не допустити публікації. Але
Верховний суд вирішив, що ніякої серйозної шкоди національним інтересам це не завдасть, і що
народ має право знати про реальний перебіг подій [19, с. 86-93].
Щодо перспектив розвитку права на свободу думки і слова, на наш погляд, слід визначити
питання розповсюдження інформації у мережі Інтернет та надання інформації про екологічні права
людини і громадянина. Cьогодні дуже швидко розвиваються комунікаційні технології, зокрема,
мережа Інтернет. Поширення інформації в мережі Інтернет є вільним, але якість, правдивість
інформації на окремих сайтах іноді викликає запитання про доцільність її розповсюдження,
етичність та необхідність. Слід відзначити, що в даному випадку держава має спрямовувати
громадян на правильне використання засобів зв’язку через підвищення життєвого рівня власних
громадян, розумну пропаганду, закладення ще на рівні освіти через заклади освіти того, що є
правильним, а що – неправильним.
Іншим перспективним напрямом досліджень є надання правдивої та неупередженої
інформації про екологічні права людини і громадянина, відомостей про стан екології в різних
селах, селищах, містах України. В цьому контексті корисним буде досвід Європейського Союзу,
адже право навколишнього середовища ЄС швидко розвивається протягом останніх тридцяти
років. Розвиток правового регулювання цієї сфери відносин сьогодні проходить по трьом
магістральним напрямам:
1) створення та забезпечення функціонування організаційного механізму охорони
навколишнього природного середовища (нормування навколишнього середовища на рівні ЄС,
введення єдиних правил оцінки впливу на навколишнє природне середовище, збір та обробка
екологічної інформації, а також моніторинг навколишнього середовища через Європейське
агентство з навколишнього середовища, екологічна сертифікація, екологічний менеджмент та
екологічний аудит);
2) створення та розвиток економічного механізму охорони навколишнього природного
середовища (система фінансування екологічних заходів «LIFE», «зелені» податки в енергетиці,
підтримка системи «депозиту-повернення» у державах-членах);
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3) становлення механізму захисту екологічних прав.
Саме поняття екологічних прав громадян можна розділити на три широкі категорії. Перш за
все, це права з галузі публічного права: право на судовий захист від дій екологічних порушників,
право оскаржувати у суді дії уряду – locus standi, а також процедурні права, такі як доступ до
інформації і право на участь у прийнятті рішень в галузі охорони навколишнього природного
середовища (участь в оцінці впливу на навколишнє природне середовище та ін.).
Захист навколишнього середовища є однією з важливіших цілей Європейського Союзу.
Амстердамський договір 1997 року, який вніс наступні зміни в зміст установчого договору Союзу,
закріпив у тексті Договору про ЄС принцип екологічної орієнтованості діяльності ЄС (ст.6). На
нашу думку, захист навколишнього природного середовища має стати одним із пріоритетів
розвитку держави найближчим часом (рівноцінно із пріоритетом розвитку сільського
господарства).
Важливішою складовою концепції стійкого розвитку є забезпечення прав людини, в тому
числі прав нового покоління – екологічних прав. До таких прав відносяться: право на сприятливе
навколишнє середовище, право на інформацію про навколишнє природне середовище, право на
участь в прийнятті екологічних рішень, право на відшкодування шкоди, завданого екологічним
правопорушенням, право на доступ до правосуддя з екологічних справ. Однак, більшість розглядає
судовий розгляд як останню міру, віддаючи перевагу участі в розробці рішень уряду на початковій
стадії і адміністративні заходи впливу для захисту екологічних прав.
Важливішим з прийнятих у вищевказаній сфері нормативних актів європейського права є
Директива 90/313/ЄЕС про свободу доступу до інформації про навколишнє середовище від 7 липня
1990 року. Ця директива була прийнята з метою забезпечити свободу доступу і розповсюдження
екологічної інформації, яка є в наявності органів влади, а також визначити межі доступності такої
інформації [20, с.55-66]. Подальше розширення такого доступу і поширення екологічної інформації
передбачено нині чинною Директивою 2003/4/EC [21].
Тільки виконуваність показує правильність встановленого. В умовах демократії голос
кожного має бути взятий до уваги під час ведення справ. Відмічається, що уся інформація,
отримана людиною, є лише фактами, а висновки вона має робити самостійно [22, с.100].
Непоширена цікава і корисна думка втрачає свою цінність, так само як і поширена небезпечна
думка завдає шкоди [23, с.737].
Підсумовуючи, ми прийшли до наступних висновків:
– право на свободу думки і слова є основоположним конституційним правом людини і
громадянина, яке передбачає право мати думку, вільно її виражати за допомогою слів і не може
бути обмежено, крім випадків, передбачених законодавством України;
– Україна є молодою державою і, з урахуванням цього, а також перспектив подальшого
розвитку, за 19 років свого існування право на свободу думки і слова найповнішою мірою
реалізувалося на практиці. Про це свідчить наявність значної кількості інформаційних каналів, в
тому числі каналів, які транслюють новини, радіо, веб-сторінок в Інтернет-домені ua різного
змісту. Разом з тим, раціональною пропозицією слід вважати запровадження суспільного
телерадіомовлення. Розвиткові свободи думки і слова сприятиме подальше утвердження практики
інституту омбудсмена;
– дослідження права на свободу думки і слова передбачає визначення концептів «свобода
думки» та «свобода слова». На нашу думку, складник концепту «свобода думки» включає в себе:
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можливість вільно міркувати про різні суб’єкти, об’єкти, явища життя, відносини та інше, яке
відбувається на підставі уявлень та переконань людини, її освіти, психологічного стану та
середовища, в якому вона живе;
– думка не завжди стає словом, тобто не завжди може бути вербалізована, що залежить від
бажання особи поділитися власною думкою або ситуацією, яка склалася і в якій людина висловлює
власне переконання або уявлення з певного приводу. Ситуація, в якій людина ділитися своєю
думкою, не з власного бажання, а з бажання будь-якої іншої людини, відбувається за умови, якщо
їй задається запитання. При цьому свобода думки і слова в цьому випадку полягає, на наш погляд,
в тому, що особа може відмовитися від відповіді з етичних мотивів, недостатності інформації для
надання правильної відповіді чи дати відповідь на запитання;
– будучи забезпеченою на рівні Конституції України для усіх і кожного, право на свободу
думки і слова, втім може бути у визначених законом випадках обмеженим в національних
інтересах, як правило, коли вона стосується інформації з обмеженим рівнем доступу до неї і
розглядається як необхідний захід для забезпечення інформаційної безпеки держави;
– еволюція права на свободу думки і слова від політичних прав до громадянських, на нашу
думку, полягає в тому, що по-перше, останнім часом підвищується увага до захисту прав людини
взагалі, а по-друге – посиленням ролі ЗМІ у формуванні переконань та уявлень про різні явища та
події, які трапляються в країні. Однак, вважаємо, не слід полишати політичної складової цього
права взагалі, адже вплив слова політика на думку (настрій) людини відкриває можливості
впливати на зміну свідомості людей та їх поведінки, яка в глобальному вимірі призводить до зміни
стратегії розвитку країни, визначає її курс, і вираження у вигляді тексту у статтях, надрукованих у
засобах масової інформації, у нормативно-правових актах;
– право на свободу думки і слова має слугувати для запобігання розголошенню
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду. У контексті
судової реформи, враховуючи прийняття нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
від 7 липня 2010 року, вбачається тенденція до підвищення авторитету судових органів в системі
органів державної влади України. Суддя приймає рішення на основі власних переконань, що
свідчить про те, що думка судді по справі є єдино вірною під час вирішення справи і може бути
переглянута лише в апеляційному, касаційному порядку або за нововиявленими обставинами. З
іншої сторони, інформація, проголошена в судовому засіданні, у визначених випадках є
конференційною і не може бути розголошена;– необхідно приділяти особливу увагу освіті та
особистим якостям працівників засобів масової інформації. Беручі до уваги досвід роботи, слід
зважати також на освіту працівника ЗМІ, його об’єктивність, неупередженість та здоровий глузд. У
зв’язку із цим, з урахуванням вищезазначених нормативно-правових актів, в установах
телебачення та радіомовлення мають бути розроблені локальні положення, які визначатимуть
вимоги до працівника ЗМІ, його права, обов’язки та відповідальність за порушення локального
положення. Свого роду кодекси етики мають стати основою для розвитку будь-якої професії, в
даному випадку професії журналіста;
– свобода права, в даному випадку права на свободу думки і слова, має передбачати
юридичну відповідальність як стримуючий фактор, який запобігає порушенню права;
– держава повинна мати власну стратегію розвитку свободи думки і слова. З розвитком
правосвідомості окремих членів суспільства кількість правопорушень має зменшуватися, а отже, в
тому випадку потрібно перейти до інших засобів врегулювання, а саме – до заохочувальних.
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– перспективними напрямами регулювання права на свободу думки і слова, що визначатиме
розвиток цього права в Україні, на нашу думку, буде правове регулювання розповсюдження
інформації в мережі Інтернет, надання повної та вичерпної інформації щодо захисту та реалізації
екологічних прав людини і громадянина. Захист навколишнього природного середовища має стати
одним із пріоритетів розвитку України.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ В ЄС
В.Ю. Стрельцов
к. н. держ.упр., доцент, доцент кафедри зовнішньої політики і національної безпеки Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

У статті запропоновано алгоритм реалізації демократії в ЄС, визначено його складові та на їх основі
визначено можливий напрямок розвитку системи управління в ЄС. Існуючий дуалізм щодо артикуляції інтересів в
подальшому позначається на легітимізації программ та політичній відповідальності. Основним недоліком існучої
моделі демократії в наднаціональному утворенні є недостатній наголос на політичній відповідальності та
можливостях щодо усунення субєктів політики, що не задовольняють інтереси суспільства.
Ключові слова: громадяни, держави, інституції Європейського Союзу, система управління,
відповідальність, стримування та противаги, демократичне врядування, дефіцит демократії, дефіцит
ідентичності, легітимність, Лісабонський договір.

Актуальність теми. Євроінтеграційні прагнення України залишалися та залишатимуться на
порядку денному провідних політичних сил держави, завдяки підтримці більшості громадян.
Однак, в українському політикумі поступово відбувається зміна парадигми від остаточного
європейського вибору до спільного європейського будівництва. Тому, як наголошує А.Єрмолаєв, в
плані самоідентифікації це має бути парадигма невід’ємності [1]. З іншого боку, існує нагальна
потреба модернізації політичних та соціально-економічних інститутів нашої держави, і певним
дороговказом на цьому шляху є Копенгагенські та Мадридський критерії. Вони встановили
вхідний політичний, економічний, правовий та інституційний бар’єри для претендентів на вступ до
ЄС. Але, не можна не зважати на ментальні чинники входження до клубу європейських
демократій. На думку класиків теорії політичної культури Г. Алмонда, Г. Екстейна та ін., «глибокі
ціннісні та нормативні прихильності є набагато тривкішими і змінюються тільки дуже повільно у
відповідь на вагомий історичний досвід та інституційні зміни [1, с. 144], причому «переорієнтація
завжди дістається важко» [7]. Ж Бреквелл наголошує саме на “відсутності” ідентичності ЄС
(“emptiness” of EU identity) [8]. Навіть серед країн-членів ЄС та самим ЄС спостерігається
«когнітивний дисонанс» щодо розуміння демократії, оскільки вони мають достатньо різні
політичні традиції та демократичні траєкторії. Тому, пошук спільних точок дотику та контрастних
відмінностей у розумінні поняття «демократії», що виходить за рамки формального аналізу
європейських національних демократій, з метою облаштування спільного європейського дому є
вельми актуальним. Україна у цьому процесі є тим вузлом або містком, на зразок Великобританії
(трансатлантичний зв'язок), Сінгапуру (транспасифічний зв’язок), який пов’язує європейський та
євроазійський простори, що має пропонувати свої підходи до більш комфортної співпраці.
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Постановка проблеми та ступінь наукової розробки. Не тільки серед політиків, але й серед
науковців немає одностайності щодо причин та чинників недосконалості функціонування
наднаціональних утворень та міжнародних організацій. Багатьох закордонних та вітчизняних
науковців турбують ці проблеми. У суспільно-політичному дискурсі проблема дефіциту
демократії, що почала розглядатися у другій половині 80-х років, є основним наріжним каменем у
цій царині. Однак не всі дослідники процесів європейської інтеграції сприймають ці аргументи.
Так, Г. Маджоне наголошує на тому, що ЄС не можна розглядати, використовуючи підходи, що
застосовуються при дослідженні національних демократій. При цьому, він наводять аргументи на
користь того, що корні цього дефіциту знаходяться у проблематичності конвертувати більшість
голосів виборців на вході у політичну інтеграцію на виході. До того ж, на думку дослідника,
європейські політичні еліти просувають стратегію політичної інтеграції, базуючись на досягненнях
економічної інтеграції, хоча ЄС втрачає позиції серед основних міжнародних конкурентів, не
дивлячись на амбіційні проекти із створення єдиного ринку та Економічного та монетарного союзу
[11]. Відповідно можна говорити про дефіцит легітимності та ефективності, однак на часі більш
серйозна причина – «дефіцит ідентичності». Практично всі дослідники одностайні, що якщо на
попередніх стадіях євробудівництва була лише потрібна згода виборців, то зараз цього
недостатньо, вимагається більш активна участь громадськості для культивування спільної
європейської ідентичності, політичних та соціальних інститутів.
Проте, практично відсутні комплексні дослідження алгоритму реалізації демократії в ЄС та
питання наскільки країни-сусіди мають його дотримуватися.
Метою статті є виокремлення складових алгоритму реалізації демократії в ЄС.
Не зовсім коректно шукати шляхи демократизації ЄС, спираючись на аналіз національної
практики. Тим не менш, він збагачує дискусії про європейську демократію, в основному в двох
площинах: по-перше, вона сприяє формуванню більш реалістичної і критичної картини того, як
працює демократія на національному рівні, забезпечуючи тим самим більш адекватні критерії для
оцінки механізмів функціонування ЄС, ніж ідеальні уявлення про демократію, по-друге, це
визначення спрощених припущень про умови, що сприяють розвитку демократії. Різні
організаційні конфігурації та демократичні практики сприяють обговоренню того, яким чином і за
яких умов ЄС може демократизуватися та відійти від існуючої однобічної схеми. Однак, дискусія
про демократизацію ЄС до сих пір не повною мірою використовувала ті уроки, які можна
отримати з порівняльного вивчення демократії. Тож спробуємо на науково-теоретичному рівні
розібратися, як має працювати «ідеальна» демократія та в чому полягають теоретичні
недосконалості діяльності ЄС та їх наслідків як для країн-членів, так і країн-сусідів ЄС.
Почнемо з визначення демократії Авраамом Лінкольном: «…це урядування народу, яке
здійснює народ і в інтересах народу» [2, с. 59] та Адамом Пшеворським: «…це визначеність
процедур за невизначеності результату» [2, с. 70]. Філіп Шміттер та Тері Карл додають ще кілька
важливих рис: «сучасна політична демократія – це система врядування, за якої керівники підзвітні
(відповідальні) за свої дії в державній сфері громадянам, що діють опосередковано завдяки
конкуренції і співпраці своїх обраних представників» [5, с. 80].
Таким чином, демократія мусить характеризуватися наступними обов’язковими рисами:
влада належить народу (абсолютній більшості дорослих громадян країни з окремими
обмеженнями, що встановлюються виключно судом у відповідності до норм законів, наприклад,
щодо недієздатних чи осуджених);
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народ реалізує свою владу опосередковано через представників (причому за Р. Далем, вільні
вибори мають відбуватися досить часто) [20, с. 69]);
як передача влади народом до своїх обранців, так і їх діяльність у державній сфері
відбуваються за жорстко прописаними процедурами (на процедурному характері демократії
наголошують Дж. Сарторі, Р. Даль, Х. Лінц та інші класики демократичної теорії);
кінцевою метою демократичного урядування має бути реалізація інтересів більшості
населення країни (реалізація передвиборчих обіцянок);
демократична система має забезпечувати підзвітність і відповідальність народних обранців
(можливості усунення громадянами тих своїх представників, що виконують покладені на них
функції).
Однак, слід враховувати і співідношення наднаціональної та міжурядової форм управління.
У цьому співвідношенні відбувається виключно тісна взаємодія урядів держав-членів та
інституцій ЄС, а вплив інших акторів, зокрема, субнаціональних, недержавних або
транснаціональних – є другорядним або доповнюючим. На підставі цих визначень спробуємо
синтезувати алгоритм реалізації демократії в ЄС як «ідеальний» механізм реалізації інтересів, прав
та суверенітету народу (див. Схему 1).
Народ як носій суверенітету (вищої влади в державі) прагне розпорядитися нею задля
реалізації своїх інтересів/потреб. Однак в сучасному світі це здійснити безпосередньо народу
неможливо як через просторово-часові обмеження, так і через безкінечне різноманіття інтересів
громадян. В той же час, втрата державою суверенітету відбувається через його делегування, коли
«втрачена» частина цього суверенітету передається наддержавному, субдержавному,
міждержавному актору, в нашому випадку інституції ЄС для вирішення породжених глобалізацією
проблем європейського континенту.
Отже, першим кроком (процедурою) демократії є артикуляція інтересів: політичні партії,
окремі політики, громадські лідери акумулюють ті або інші суспільні інтереси та виступають
виразниками і провідниками цих інтересів, об’єднаних у політичні (виборчі) програми. Інтереси
можуть визрівати «внизу» і підхоплюватися політиками, а можуть і актуалізуватися
(нав’язуватися) ними суспільству [3 , с. 62].
В умовах чесної конкуренції між політичними акторами, що у своїх програмах зобов’язалися
обстоювати проголошені цінності, і відбувається вибір найважливіших суспільних інтересів
(політичних програм) шляхом делегування влади громадянами своїм представникам у процесі
регулярних виборів до Європейського парламенту. Національні уряди ж є монополістами і
рівноправними акторами, що делегують владу решті інституцій ЄС. Тим більше, що у форматі
міжурядової співпраці думка громадян не є вирішальним чинником при ухваленні домовленостей.
Це є другим кроком демократії.

53

Схема. 1. Алгоритм реалізації демократії в ЄС
НАРОД – носій суверенітету:

Держави-члени – носії суверенітету:

реалізація різноманітних особистих і суспільних (групових)
інтересів та потреб

реалізації різноманітних державних інтересів та
потреб

КРОК 1
Артикуляція інтересів. Висування суб’єктами політики програм, що акумулюють
інтереси громадян та держав

КРОК 2
Делегування влади. Обрання на виборах суб’єктів політики, чиї програми отримали
найбільшу підтримку (Європейський Парламент); формуванняя державами
основних інституцій ЄС

КРОК 3
Легітимізація програми. Затвердження найбільших суспільних та
державних інтересів як законодавчої програми дій
наднаціональних інституцій

КРОК 4
Реалізація програми. Виконання уособлених в
законодавчих актах інтересів держав та громадян органами
публічної влади

КРОК 5
Контроль, стримування і противаги. Підзвітність органів влади громадянам,
суспільству, взаємна підзвітність гілок влади

КРОК 6
Політична відповідальність. Можливість усунення суб’єктів політики,
що не задовольняють інтереси суспільства

Наступною процедурою слід визнати легітимізацію політичної програми, що здобула
найбільшу підтримку громадян на виборах. Вона є легітимною, якщо всі індивіди задоволені
розподілом права голосування серед інших індивідів, при цьому такий розподіл має базуватися на
засадах паритетності. Рівний розподіл влади між громадянами є природним принципом
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легітимності. Але що в себе вміщує поняття «громадянин»? В ЄС є дві відповіді: держави та
населення. ЄС представляє об’єднання держав, звідси виходить, що кожна держава є
громадянином і повинна мати рівні права для голосування. Але в той же час ЄС є союзом осіб, що
проживають на цій території, які теж є громадянами і можуть користуватися рівними правами для
голосування. Ця дилема робить неможливим застосування засади паритетності у спрощеному
вигляді.
Як наголошувалося деякими філософами, демократія є тиранією більшості. Для пом’якшення
цього «тиранічного присмаку», демократія повинна мати механізм, який би захищав права та
бажання меншості. Тому багато держав впровадили механізми, що непропорційно розподіляють
владні повноваження на користь меншості. Наприклад, паритетність розподілу кількості голосів на
одну особу дає Німеччині перевагу над Ірландією майже в 20 разів, а розподіл на країну-члена дає
Люксембургу в 180 разів більше влади на душу населення, аніж Німеччині.
«Справедливий» розподіл владних повноважень в союзі держав є доволі тривіальним, кожна
держава має мати 1/27 владних повноважень. З погляду союзу людей, владні повноваження мають
також бути розподілені в рівній мірі, не дивлячись на національність та гендер. Відповідно,
правила голосування, встановлені Ніццьким договором, надають перевагу другому погляду
(зросла відносна вага голосів найбільших за кількістю населення країн), тобто рівному розподілу
владних повноважень серед населення. Лісабонський договір спричинив менший вплив на
зменшення питомої ваги голосів деяких країн, і в першу чергу зміцнив позиції Німеччини та
держав-членів ЄС з населенням меншим ніж середнього розміру європейське місто.
Четвертий крок демократії полягає у практичній реалізації політичної програми як закону та
завдань для органів публічної влади у відповідності до програми дій Європейської комісії та
затвердженого бюджету ЄС.
Забезпечення реалізації покладених завдань вимагає системи ефективного поточного
контролю (підзвітності), що є наступним кроком демократії. Причому за демократичних процедур
такий контроль має багатоступеневий і різнорівневий характер: у структурі політичного режиму –
це система стримування та противаг, у державному управлінні – безпосередня підзвітність нижчих
органів вищим, у політичній системі суспільства – різноманітні форми громадської участі в
ухваленні політичних рішень та громадського контролю за діяльністю органів влади [3, с. 63] .
Нарешті, останній крок демократії реалізується в інституті політичної відповідальності, коли
суб’єкт державного управління (політик, партія, блок, представник уряду) за умови ефективного
виконання наданих народом та національними урядами повноважень з реалізації суспільних
інтересів і надалі залишається при влади або ж втрачає владу, якою не зміг ефективно
розпорядитися і не задовольнив сподівань суспільства.
Слід наголосити, що практично всі основоположні процедури демократії закріплено в
консолідованій версії Договору про ЄС та Договору про функціонування ЄС. Вимога артикуляції
інтересів громадян, суспільства та держав є змістом, зокрема, ст.ст. 2, 3 та 6 Договору про
функціонування ЄС, верховенство влади народу та делегування влади громадянами та
національними урядами до суб’єктів політики передбачено ст.ст. 10 та 11, легітимізація програми,
що отримала підтримку більшості, передбачена частково у розділі ІІ, виконання передбачено у
розділі І, система суспільного контролю, стримування та противаг закріплена у розділі ІІІ, принцип
політичної відповідальності закріплений частково у частині VІІ.
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Поступове створення єдиної європейської держави із всіма атрибутами притаманними
сучасній країні передбачає демократизацію системи управління ЄС. Разом з тим, прийняття
Лісабонського договору мало під собою певне підґрунтя, яке базується на вирішенні проблеми
дефіциту демократії в ЄС, що почала розглядатися в наукових публікаціях у другій половині 80-х
років. Науковці, урядовці, представники засобів масової інформації виділяють п’ять основних
чинників, які визначають (або характеризують) це поняття:

Збільшення повноважень виконавчої влади та зменшення парламентського впливу.
Переважна більшість рішень в ЄС приймається за поданням (за ініцітивою) Європейської комісії та
міністрів держав-членів, представлених в Раді ЄС. Це означає одночасне зменшення ролі
національних парламентів в урядуванні, і як наслідок євробюрократи можуть ігнорувати їх
позицію при прийнятті рішень в Брюсселі Радою ЄС [16, 12];

Позиція Європейського парламенту занадто слабка. Підвищення ролі Європейського
парламенту не було підкріплено збільшенням контрольних повноважень національних
парламентів. Рада ЄС займає домінуючі позиції у порівнянні з Європейським парламентом у сфері
ухвалення законодавства та прийняття бюджету. Однак, громадяни ЄС не мають безпосереднього
зв’язку з європейськими парламентарями на відміну від народних обранців у своїх державахчленах, на яких виборці мають певні засоби впливу [14];

Нерозвиненість механізмів здійснення загальноєвропейського вибору. Вплив громадян
ЄС на формування політик значно обмежений, особливо там, де ЄС має виключні повноваження,
окрім питання референдумів щодо набуття членства або перегляду установчих договорів. Вибори в
державах-членах переважно зосереджені на національних питаннях і партії намагаються
виключити загальноєвропейські питання із своїх передвиборчих програм. При цьому вибори до
Європейського парламенту розглядаються партіями та засобами масової інформації як проміжні у
національному контексті, які надають уявлення про ступінь підтримки суб’єктів виборчого
процесу у державі-члені [18];

ЄС є наднаціональним утворенням. Громадяни не досить добре розуміють механізми
функціонування ЄС. Європейська комісія начебто є квазі-виконавчим органом влади, але
обирається через специфічну процедуру, а не прямим волевиявленням громадян або парламентом.
Рада ЄС має значну частину повноважень у сфері прийняття законодавства. Функціонування
Європейського парламенту подекуди ускладнюється багатомовною природою дебатів, а процес
вироблення політики є скоріше технократичним, аніж політичним [17];

Дрейф політик. В результаті впливу вищезазначених факторів ЄС виробляє політику,
що іноді не підтримується більшістю громадян у багатьох державах-членах. Наприклад,
неоліберальні рамки запровадження єдиного ринку, монетаристський підхід до створення
Економічного та валютного союзу або надання значних субсидій сільгоспвиробникам в рамках
Спільної сільськогосподарської політики [17].
Однак, як наголошувалось, не всіма дослідниками процесів європейської інтеграції
сприймаються ці аргументи. Так, А.Моравчик та Г.Маджоне наголошують на тому, що національні
уряди у політичному сенсі є безпосередньо відповідальними перед європейськими виборцями [13;
15]. При цьому, вони наводять аргументи на користь того, що ефективній реалізації деяких
регуляторних політик заважатиме демократична конкуренція або відкритість політичного процесу
в ЄС.
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Хоча систему врядування в ЄС за існуючими ознаками важко віднести до демократичної,
вона насправді є такою. Європейці, висловлюючи на національних виборах свої уподобання
обирають парламентарів, які контролюють виконавчу гілку влади на національному рівні. В той же
час урядовці, підконтрольні національним парламентам, представляють інтереси країни в Брюсселі
та вирішують питання формування виконавчих органів ЄС. Таким чином, вибори до
Європейського парламенту є продуктом національних парламентських виборів. Для пересічного
виборця практично не має сенсу голосувати за програми партій, які презентують питання порядку
денного ЄС, а не внутрішні проблеми країни-члена.
Однак політичні наслідки такого опосередкованого представництва інтересів громадян в
цілому є дуже непоганими. Виборці мають непрямі інструменти впливу на політики ЄС через
національні вибори, а також все частіше стали використовуватися референдуми для коригування
дій національних урядовців на європейському рівні. Тільки за останні п’ять років їх проведено
більше 20 у порівнянні до 26 референдумів за попередні 30 років. Вже стало традицією, що під час
виборів до Європейського парламенту проходять опозиційні партії, тим самим створюючи в ЄС
ефект «розподіленого врядування», яке вже стало нормою. Внаслідок цього жодна політична
більшість не може домінувати у процесі вироблення політики.
В існуючій системі європейські еліти мають невелике коло ініціатив щодо вирішення
фундаментальних проблем Європи: структурні економічні реформи, місце ЄС у світі та вирішення
проблем багатоетнічного суспільства.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
З огляду на те, що вплив держав зменшується пропорційно із зростанням ролі Європейського
парламенту та підконтрольності йому Європейської комісії можна зробити припущення, що
національні уряди не зовсім зацікавлені у проведенні реформ і врівноваженні позицій громадян та
держав у наднаціональних інституціях. Відповідно, подальший розвиток системи управління ЄС
базуватиметься на міжурядовій співпраці, оскільки в такому форматі участь громадськості є
обмеженою, а рішення, що приймаються, щонайменше не зменшиватимуть роль національних
урядів в процесі розбудови ЄС.
Разом з тим, тиск з боку виборців та їх невдоволення рішеннями, що приймаються на
європейському рівні, можуть поставити під загрозу сам факт подальшого функціонування ЄС. Це
спонукатиме політиків до проведення більш радикальних реформ, що перетворять ЄС у більш
конкурентоздатну модель демократії, і чіткої ідентифікації для пересічного виборця потенційних
коштів подальшого євробудівництва. Але до цього часу для громадян ЄС є вигідною позиція
скептичного відношення до процесів європейської інтеграції, а як наслідок невисокий інтерес до
виборів у Європейський парламент.
Подальшим напрямом досліджень може бути вплив дефіциту демократії на країни-сусіди ЄС
в залежності від ступеня їх співпраці з інституціями ЄС.
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управления Национальной академии государственного управления при Президентеі Украины

В статье предложен алгоритм реализации демократии в ЕС, определены его составляющие и на их
основании определено возможное направление развития системы управления в ЕС. Существующий дуализм
относительно артикуляции интересов в дальнейшем отразится на легитимизации программ и политической
ответственности. Основным недостатком существующей модели демократии в наднациональном образовании
является недостаточный акцент на политической ответственности и возможностях отстранения субъектов
политики, не удовлетворяющих интересы общества.
Ключевые слова: граждане, государства, институты ЕС, система управления, ответственность,
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This article proposes an algorithm of democracy in the EU, defines its components and on their basis was
determined directions of the possible development of governance in the EU. Existing dualism of articulation of interests in
the future affect the legitimation of programs and political responsibility. The major drawback contemporary model of
democracy in supranational formation is insufficient emphasis on the political responsibility and capability to resolve
policy actors that do not satisfy the public interest.
Keywords: citizens, states, European Union institutions, administrative system, responsibilities, checks and
balances, democratic governance, democratic deficit, the deficit of identity, legitimacy, the Lisbon Treaty.

59

UDC: 342.34 (02)

LEGETIMACY DEFICIT IN THE EUROPEAN UNION:
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The central question for this essay is normative in nature: should the European Union system of governance be
democratically legitimized, and if so, how? On the one hand, there is the extreme position that the EU does not need to be
democratically legitimized. On the other hand, that the EU is legitimate enough in order not to be a subject of political and
academic concerns. Both approaches point out to the ‘output’ side of the legitimacy concept. These views are
counterbalanced by the argument that the EU governance system does need (more) legitimacy which can be acquired
through the ‘input’ instruments of the traditional liberal democratic model.
Key words: European Union, system of governance, democracy, legitimacy

Introduction
The governance approach to European integration seems to be dominant in academic research on
politics in the European Union (EU) (Jachtenfuchs, 2001; Jachtenfuchs and Kohler-Koch, 2004). Scholars
have shifted in their research from the study of ‘grand’ integration processes to middle-range theorizing
and studying the EU as a full-fledged polity. Nonetheless, the introduction of the new approach has
brought up not only new analytical tools for investigation of policy- and decision-making at the EU level,
but also a number of challenges. Perhaps the most debatable challenge for EU governance is the
possibility to democratically legitimize it since the phenomenon of EU governance in its different forms
(multi-level governance, informal governance, administrative governance, new modes of governance etc)
trigger particular legitimacy concerns. For instance, how to substantiate from a liberal democratic point of
view a delegation of rule-making powers to non-majoritarian independent bodies? Is it possible to draw
lines of responsibility in multi-level system? Is it possible for voters or for their representatives in the
parliaments to examine policy networks that operate within European Commission? Thus, a central
question for this review essay is normative in nature, though, is not pertained to academic debates only,
but also relevant with regard to public attitude and deliberations: should EU governance system be
democratically legitimized, and if so, how?
To tackle this question I have chosen two contrasting studies: the first, which represents a
regulatory mode of governance, is the article “The Regulatory State and its Legitimacy Problems” by
Giandomenico Majone published in West European Politics in 1999; the other, more recent one, is a part
of an edited volume – “The Problem of Democratic Legitimacy in a Supranational Government” written
by Torbjӧrn Larsson and Guenther Schaefer which corresponds to the administrative governance approach
to study the EU. Both articles are relevant for this review essay since they provide explicit and, to some
extent, unexpected answers to the research question. It goes without saying that these studies are tiny
puzzles in the broad picture of normative debates about the EU, thereby representing just two different
perspectives on the subject of democratic legitimacy in the EU. After the reviewing authors’ main ideas,
their pros and contras concerning the liberal democratic approach will be measured in the discussion part
of the essay. Finally, some concluding remarks will be made about the topic.
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The regulatory governance perspective
Giandomenico Majone opened up a relatively new round of scientific debate on the policy-making
process in the EU having published series of his articles in the early 1990’s about the origins of regulatory
mode of governance. Before discussing Majone’s specific view on the democratic legitimacy it is essential
to understand his explanation of the nature of regulatory policy-making in the EU. Even though a more
recent article was chosen for this review due to a higher relevance to the research question posed, Majone
gave basic arguments about the idea of delegation and regulatory agencies.
A starting point for his analysis is the assumption that the EU governance system is more inclined
towards regulation of public activities then redistribution of resources (Majone, 1999, p.1). The new
public management turn of the 1980’s in national administrations which transferred large part of the
public services into private hands also symbolized a redefinition of the functions of the state: from
interventionist role to rule-making activities. Another reason is that the EU does not posses taxation
powers and its budget is too small for large-scale expenditure programs, in the sphere of social policy for
instance. Consequently, “the EU […] could increase its influence only by expanding the scope of its
regulatory programs” (ibid., p.2).
The most prominent result of the shift towards regulatory policy-making, according to Majone, is
delegation of powers to specialized ‘regulatory agencies’ which operate outside the hierarchical structure
of the central government. Here is the most remarkable part of the analysis where Majone applies the
principal-agent model to account for the proliferation of agencies. Pure rationalist logic allowed him to
come up with several explanations. First, delegation to regulatory agencies reduces the decision-making
costs of the government since the former provide technical expertise and necessary information. The
second reason, which Majone calls ‘blame avoidance’, refers to separation of administration from political
influences which will allow bureaucrats to perform their tasks efficiently. Third, delegation to
supranational agencies ensures credible policy commitments for member-states, given the lack of
continuity and ‘short-termism’ of national majoritarian institutions (ibid., p.4). This last reason seems to
be the most important to Majone.
Certainly, principals enjoy not only benefits from delegation. Among the costs which governments
carry with regard to agencies are non-compliance costs, efforts for selecting agents and monitoring their
performance. However, the most important cost seems to be the loss of legitimacy of the principal while
delegating part of its competence to non-majoritarian, not directly accountable agency. Here the issue of
democratic legitimacy finally shows up. Majone does not seem to be troubled with the issue of nonmajoritarian character of the agencies and the absence of their direct responsibility to citizens. The subject
of more importance to him is the sufficient level of independence which will enable agencies to carry out
their tasks of correcting market failures efficiently. Hence, he developed a concept of ‘substantive
democratic legitimacy’1 which resembles the well-known Fritz Scharpf’s notion of ‘output legitimacy’.
Substantive legitimacy derives from the quality of expertise and problem-solving capacity of regulators:
“The legitimacy of non-majoritarian institutions depends on their capacity to engender and maintain the
belief that they are the most appropriate ones for the functions entrusted to them” (ibid., p. 22). In
addition, issues related to market efficiency tend to be positive-sum, meaning that everybody gains
efficient solutions while in redistributive activities there are always winners and losers. Taking into
account these efficiency gains for citizens, regulatory decisions need not to be adopted by majority rule.
1

Throughout the text Majone sometimes refers to another concept – ‘accountability by result’ – which I believe to have a similar meaning.
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Moreover, majoritarian elements even can be dangerous when it comes to imposing control over
regulators (thus, scrutinizing the Commission by the European Parliament is harmful). To put it more
bluntly, the more efficient the policy is, the more legitimate it is. Yet, Majone’s final conclusion goes even
beyond this: “We can not expect parliamentary democracy to flourish at European level as long as
European voters support far-reaching economic integration but continue to see in the nation state the
principal focus of their loyalty and the real arena of democratic politics” (ibid., p. 21).
The administrative governance perspective
The second article, about a study by Torbjӧrn Larsson and Guenther Schaefer, brings a new angle
on the research question posed in this review. It refers to a currently popular research field in the study of
the EU – administrative governance. This topic deals with examination of the civil servants influence over
politicians throughout the process of policy-making. The article is less prescriptive than the previous one,
and supplies many empirical examples, especially from the area of comitology and Council working
groups.
In contrast to Majone, Larsson & Schaefer do not give their view of the nature of the EU political
processes in the beginning, but they start immediately with the question of how the EU governance could
be democratically legitimized and that is a real challenge for them (Larsson & Schaefer, 2006, p. 541). For
that purpose they split the democratic legitimacy concept into four smaller categories, though not
providing an explanation for their choice, and carefully examine each of them.
The first and, probably, the most problematic one is democratic accountability. Given the multilevel structure of the EU system, where decisions are outcomes of complex negotiating and bargaining
process in different policy areas and between different political actors, Larsson and Schaefer basically
repeat conclusions of a number of previous studies (Christiansen & Piattoni, 2003, pp. 1-22; Peters, 2009).
They claim that it is difficult, if not impossible, “to find out who initiated what, who influenced it, who
participated in the final decision and who should in the end be held accountable” (Larsson & Schaefer,
2006, p. 544). Among positive developments, however, the growing role of the European Parliament (EP)
in scrutinizing the Commission is mentioned. Indeed, the EP today does not only appoint the President of
the Commission, but holds hearings for every new Commissioner before coming into office and a ‘second
vote’ of confidence on the Commision as a whole. On the other hand, it is argued that, to a great extent,
the public is disinterested in what happens in the EP. Another problem is the lack of ability of the national
parliaments to give binding instructions before sending national ministers to Brussels. Furthermore, there
exists a problem which Jachtenfuchs and Kohler-Koch (2004) called ‘negotiation-accountability dilemma’
(p. 104) when national officials on the working groups often have to reshape the positions of the
government and instructions given in order to reach compromise on the European level.
The second element of the democratic legitimacy assessment is the existence of a system of checks
and balances inside the EU, although one could challenge the appropriatness of incorporating such a
criterion. Larsson & Schaefer sound optimistic about a developed system of inter- and internal
institutional checks, which do not allow any political actor involved to be ‘pushed against the wall’. It is
of particular importance to protect minorities when finding a consensual decision. Among the areas of
effective interinstitutional dialogue is the ‘trialogue’ in the co-decision procedure and the EP standing
committees where Council and Commission actively participate (Larsson & Schaefer, 2006, p. 549-552).
The next component is the effectiveness and efficiency of the EU governance. This criteria,
undoubtedly, directly corresponds to Majone’s idea of substantive legitimacy. Even though the authors do
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not provide a plausible explanation for differentiation between effectiveness and efficiency, Larsson and
Schaefer are quite confident that the EU system is very effective in terms of “reaching compromise and
consensus”, “incorporating expert advice into the deliberation and the decision process” (ibid., p. 553).
For example, new legislation is often adopted very quickly because all necessary interests were taken into
account during the earlier, decision-shaping phase.
Eventually, Larsson & Schaefer discuss to what extent the EU governance system is open and
transparent, i.e. the opportunities to influence EU institutional structures and the process of decisionmaking to be understandable and accessible in terms of information. In their view, citizens of the EU
today fully enjoy the right to access even the most official documentation. Further, they argue that only
structures of the EP are open and transparent at the same time. In contrast, Council working groups could
be lobbied only indirectly, through national capitals. Moreover, scholars have a serious doubt about the
necessity of transparent Council and comitology meetings since it could create problems with the effective
negotiating process (ibid., p. 556).
One of the Larsson’s & Schaefer’s diagnosis of the EU legitimacy, sounds very encouraging,
despite the fact that the accountability element remained unresolved in their study: “There is much more
accountability, effectiveness and efficiency in the system than what one is led to believe by newspaper
reports and from the EU debates” (p. 559). They view the legitimization of the EU governance through the
lenses of deliberative democracy which implies three principles with respect to the latter: protection of
minorities, extensive inclusiveness, and ability to deliver outputs. Another conclusion resembles
something common in spirit to Majone’s one: “…those with an ambition to improve the legitimacy of the
EU system by strengthening the majoritarian elements inside it, easily could jeopardize the more ‘natural’
means, through checks, balances and deliberation, with which the system today tries to build its
legitimacy” (p. 564).
Discussion
At first sight, the articles discussed above are too different in structure, purpose and the authors’
background to be comparable and, even more, complementary. Indeed, if Majone examines democratic
legitimacy in the EU through the lenses of regulatory state, Larsson & Schaefer dealing with the same
problem apply the tools proposed by a deliberative democracy model. Nevertheless, the two views share
key similarities which I believe need to be taken with caution. First, both approaches strongly point at
delivering results as a main element of legitimacy at the expense of its ‘input’ side. Second, the three
authors acknowledge the need for neutral, positive-sum decisions which would prevent an emergence of
losers. Finally, both approaches reflect somehow the sui generis design of the EU polity. Given provided
lines of argumentation it can be inferred that the EU either does not need to be legitimized (Majone’s
claim) or its legitimacy is sufficient for not being a captious focus of notorious public and academic
debates (Larsson’s & Schaefer’s argument). Yet, I view things differently. My argument is that the EU
polity does need (more) legitimacy and that it can be acquired through traditional instruments of liberal
democracy – participation, accountability through representation, political competition, transparency,
support – which are, or believed to be, common for national political systems.
Why are these instruments so important? This question forces us to consider a wider picture of
public, political and academic debate on democratic deficit of the EU which appears obscure to Larsson &
Schaefer. Indeed, one could say that legitimacy deficit is constructed and masterfully transformed into a
“talking shop” by the media. On the other hand, although the ability of the media to exaggerate and its
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tendency to ‘scandalization’ is well-known, public perception is not inevitably misplaced. In one of the
latest numbers of the “European Voice” normative aspects of EU development policy were discussed and
an interesting generalization was made about pointing to the lack of discussion on normative issues: “As
so often in the EU, the institutional debate masks a philosophical disagreement” (“European Voice”, 2009,
p. 8). Further, the Lisbon Treaty calls for ensurances that “decisions are taken as closely as possible to the
citizens of the Union” (‘Treaty of Lisbon’, p. 150). Finally, as British politician Gisela Stuart in one of the
articles concerning the last European elections argues “no one - certainly no democratic politician - would
contest the value of citizens' participation” (Stuart, 2009). As for the academic side of the coin, it must be
said that legitimacy and democracy are concepts so closely related to each other that scholars indicate the
overlap between literature on legitimacy of the EU and democratic deficit (Jensen, 2009).
Several arguments can be given in favour of ‘input’ tools of the legitimization of the EU polity.
Firstly, citizens’ participation in competitive elections are to bring about direct accountability ensuring
that elected officials respond to citizens’ preferences (accountability through representation). Indeed,
given the reasons provided by Majone it is by no means clear why citizens would prefer policy efficiency
over democratic representation. James Caporaso (1996) believes that Majone “understates the
antidemocratic possibilities of independent regulatory agencies” (p.42). He points out the necessity of
majoritarian instruments of legitimacy in the EU: “broad representative parliament”, “European dimension
to its party system”, “public discussion”, “ideological dimension” to significant decisions (ibid.).
Moreover, following the line of argumentation of Majone for the need of ‘substantive legitimacy’ based
on policy efficiency one can observe a picture of the EU citizens becoming simply consumers in the end.
It was the idea of Jürgen Habermas, by introducing the notion of ‘constitutional patriotism’, that by
extracting values from the citizens’ life the only thing left capable of regulating their interaction would be
market (Habermas, 1992).
On the contrary, electoral contest with rival candidates, groups, and ideas with easily identifiable
winners and losers could stimulate public debates and provide citizens with a number of competing policy
alternatives to be chosen. In this way voters could “punish” those MEPs who pursued policies not aligned
with citizens’ preferences. Hix (2008) argues that “without such a democratic contest we simply do not
know, a priori, whether the policies of the EU really are the choices of European citizens” (p. 85). From
this perspective the issue should not be reduced to the question of how to make the EU policy outcomes
more efficient. A more significant question should be posed: how to engage citizens with the EU policymaking process. The idea here is to make the outputs of the system congruent with political inputs.
Secondly, participation in competitive elections is also about indirect accountability through elected
politicians in terms of scrutinizing the Commission either through the EP or national parliaments. It is of
great importance to establish a link between European elections and a formation of the Commission
Cabinet in order for people to be motivated to vote on the EP elections. 2 In other words, what is necessary
for Parliament-Commission interaction is government-opposition dynamics, which is something called
“politicization” by Majone and perceived by him as totally unacceptable. The reason why this is not the
case in the EU is comprehensively explained by Hix: “The institutional design of the EU means that broad
coalitions are required for policies to be adopted” (ibid., p. 75). Hence, most of the decisions in the EP are
found to be centrist in the right-left ideological spectrum. Another aspect of the opposition issue points
finger to the Larsson’s & Schaefer’s argument for the need of extensive inclusiveness of interests in the
2

As a special Eurobarometer on European elections indicates, 68% of respondents among the reasons for not voting named the believe that their vote
will not change anything (Eurobarometer Special 299, 2008).
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EU decision-making process. There are good reasons to believe that such a trend may have hazardous
implications in a sense that if everybody had a stake in a certain decision nobody would leave on the
outside to criticize it. For example, civil society organizations could find themselves simply fused by
executive which is the case in many of the Eastern European countries. Moreover, marginalization of the
opposition voice could have negative implications for Larsson’s & Schaefer’s second component of
democratic legitimacy – for the system of checks and balances in the EU. Thus, the absence of winners
and losers in the EU policy process showes to be not only advantageous.
Thirdly, key indicators of legitimacy in the liberal democratic model are level of public support of
existing policies and level of public trust in institutions that enact those policies. Both aspects were largely
overlooked in the reviewed articles. Nevertheless, opinion surveys show that about 50 percent of
European citizens think that the EU membership of their country is a good thing, nearly the same amount
of people trust in major EU institutions (Eurobarometer Standard 71, 2009). The reason for this could be
that citizens are not aware of the consequences of policies on themselves, and of the role and functions of
EU institutions, that are different from the national counterparts. Here again, party-political competition,
large public debates between political leaders can contribute to public opinion formation about pros and
contras of certain policy and enable them to make an informed choice (Hix, 2008, p. 102-103). In
addition, the level of trust in key institutions depends on the degree of their transparency. According to
2008 Annual Report of the European Ombudsman “by far the most common allegation examined in
inquiries opened in 2008 was lack of transparency (36% of inquiries)”, which included refusal to provide
documents or information (p. 10). This could be a serious challenge to Larsson’s & Schaefer’s argument
that there is no need for further open and transparent procedures in the EU system, particularly in the
working groups and comitology committees.
This criticism by no means undermines the value of the studies discussed. Indeed, Larsson &
Schaefer were able to catch an idea that reflects the essence of dozens of problems facing the EU with
regard to democratic legitimacy: “It looks like the leading politicians talk about the European Union in
one way but try to change it in another” (p. 563). It is certainly linked to the aforementioned quotation
from the “European Voice”, and they both mirror politicians’ preoccupation with institutional changes and
the gap between the latter and expected effects for legitimization of the EU governance system. Hence, we
witnessed almoast 20 years of permanent institutional reform, a vast number of new treaties, and great
elite-public misunderstanding, which is the backbone of debates around the democratic deficit issue, no
matter how substantial they are. Furthermore, the reviewed studies represent two separate well-grounded
views on the legitimacy issue contributing to composite picture of EU legitimacy. A number of recent
studies (Follesdal, 2006; Heritier, 2003; Jensen, 2009) point to the multiple sources, or standards, of the
EU legitimacy, and the interplay between them could trigger a new thought-provoking research agenda. In
my opinion, the reviewed articles made a valuable contribution to the EU-related political and academic
world.
Concluding remarks
The issue of democratic legitimacy of the EU governance system remains high on the agenda of EU
studies and public-political debates. Whenever policy makers at the EU level are confronted with
challenges that demand effective solutions (e.g. economic and financial crisis, climate change,
institutional reform, enlargement etc) the problem of legitimacy of such solutions and of the way they
were adopted always emerges. The trade-off between efficiency and legitimacy, or ‘negotiation65

accountability dilemma’, is persistent within EU governance since, perhaps, the Maastricht Treaty. Quite a
number of scholars have tried to find a solution for the problem over the years. On the extreme side of the
dilemma there is Giandomenico Majone. He claims that that the EU governance system does not need to
be legitimized in traditional terms of liberal democracy since the EU derives its legitimacy from policy
efficiency, positive-sum solutions with the absence of winners and losers. Torbjӧrn Larsson and Guenther
Schaefer undertook a more moderate approach. They emphasize importance of some majoritarian
elements, but are still more inclined to favor the legitimacy by result while claiming that the EU has a
sufficient level of legitimacy today. These quite similar views are counterbalanced by the argument for
more legitimacy through ‘input’ instruments of the liberal democratic model: participation, accountability
through representation, political competition, support, and transparency. Certainly, making a foolproof
prescription for the EU legitimacy problem would be not only impossible, but rather unacceptable since
arguments are ofthen derived from a distinct philosophical background of the scholars. It is more
important to listen to all the arguments, to compare them and to observe the empirical and theoretical
advantages they bring by being examined together.
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ДЕФІЦИТ ЗАКОННОСТІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ЯКІ ЛІКИ?
Ю. Романишин
Маастрихтський університет (Нідерланди)

Центральною темою даної статті є нормативне питання, чи повинна система управління ЄС бути
демократично легітимізованою, і якщо так, то як? З одного боку, є полярна думка, що ЄС не потребує
демократичної легітимізації. З іншого боку, ЄС є достатньо легітимним для того, щоб не бути предметом
політичних та наукових обговорень. Обидві точки зору вказують на зовнішній бік концепції легітимізації. Їх
врівноважує аргумент про те, що система управління в ЄС не потребує більше легітимності, яка може бути
набута через вхідні інструменти традиційної ліберально - демократичної моделі.
Ключові слова: Європейський Союз, система управління, демократія, законність
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ДЕФИЦИТ ЗАКОННОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: КАКОВЫ ЛЕКАРСТВА?
Ю. Романишин
Маастрихтский университет (Нидерланды)

Центральной темой данной статьи является нормативный вопрос, должна ли система управления ЕС
быть демократически легитимизированной, и если да, то как? С одной стороны, есть полярное мнение, что ЕС не
нуждается в демократической легитимизации. Кроме того, ЕС является достаточно легитимным для того,
чтобы не быть предметом политических и научных обсуждений. Обе точки зрения указывают на внешнюю
сторону концепции легитимизации. Их уравновешивает аргумент о том, что система управления в ЕС не требует
больше легитимности, которая может быть приобретена через входные инструменты традиционной
либерально-демократической модели.
Ключевые слова: Европейский Союз, система управления, демократия, законность
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ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ТА ПОЛІТИКА РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА СХІД
В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ
О.О. Юрчук
Здобувач наукового ступеня кандидата політичних нак Дубенської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини
"Україна" (м.Київ)

У статті дається визначення європеїзації й коротко описуються основні теоретичні засади концепції.
Розглядається процес європеїзації у країнах Східної Європи й робиться наголос на впливі ЄС на консолідацію
демократії в регіоні. Здійснюється спроба концептуалізувати європеїзацію українського політичного простору.
Ключові слова: європеїзація, acquis communautaire, демократична консолідація, стратегії винагород.

Інтерес до вивчення Європейського Союзу (Європейських Спільнот до 1993 року) тривалий
час був зосереджений на рушійних силах і напрямку інтеграційних процесів. Пояснюючи динаміку
європейської інтеграції, неофункціональні й міжурядові теорії, незважаючи на відмінності у своїх
основоположних припущеннях, послуговувалися здебільшого концептуальним апаратом ширших
теоретичних парадигм міжнародних відносин і крок за кроком поступилися місцем теоретичному
діалогу. З розвитком і ускладненням політичного устрою Європейського Союзу ним зацікавилась
порівняльна політологія, аналізуючи й порівнюючи його з федеративними системами, такими як
США й Швейцарія. Поміж тим, увагу політичних науковців останнім часом привертає зворотна дія
європейської інтеграції й процесів прийняття рішень на рівні ЄС на вироблення й здійснення
політики, політичну поведінку й трансформацію політичних структур на національному рівні [1,
p.p.357-365].
Початково на порядку денному таких досліджень стояло питання про масштаб, умови й
шляхи впливу політики Європейського Союзу лише на держави, що є членами організації, згодом
ця проблематика поширилася на кандидатів на вступ до ЄС і його нових членів, а також далі на ті
країни, яким не надано чіткої перспективи членства. Доречність та актуальність перенесення
фокусу на вивчення впливів ЄС у Східній Європі аргументується тим, що на тлі, з одного боку,
краху комунізму й готовності суспільств до змін та, з іншого боку, значної привабливості набуття
членства в Європейському Союзі у державах даного регіону відбулися істотні перетворення
політичного ладу в напрямку становлення демократичного режиму. Саме всебічний розвиток
демократії, включаючи розбудову дієвих адміністративних структур, верховенство права,
дотримання прав людини та захист прав меншин, став першочерговим критерієм вступу до
організації після засідання Європейської Ради в Копенгагені в 1993 році.
Необхідно зазначити, що розвиток політики розширення Європейського Союзу на Схід має
безперечне значення для України, оскільки від того, як він відбуватиметься залежатимуть
подальша стратегія розширення Євросоюзу, і, відповідно, шанси євроінтеграційної політики нашої
держави на успішну реалізацію. Саме тому питання перспективи розширення ЄС на Схід набуває
значної актуальності.
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На жаль, на сьогодні всі наслідки процесу розширення Європейського Союзу на Схід ще не
до кінця виявлені, систематизовані, проаналізовані, а найголовніше, з них ще не зроблено
остаточних висновків. Разом з тим, є ряд аналітичних праць та статей закордонних авторів, що
досліджують європеїзацію, основні закономірності розширення ЄС на Схід, а також визначають
фактори, які тим чи іншим чином впливають на даний процес. До таких, зокрема, відносяться
праці Поллака М.А. «Теоретизуючи Європейський Союз: міжнародна організація, внутрішня
політика чи експеримент в управлінні?» (англ. “Theorizing the European Union: International
Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance?” (by Pollack, Mark A.)), Йохана П.
Олсена «Багатоликість європеїзації» (англ. “The Many Faces of Europeanization” (by Olsen, Johan
P.)), що містять детальний аналіз аспекту інституційних перетворень всередині ЄС в контексті
політики розширення, а також праці таких авторів як: Хармут Б., Лемкул Д., Радаеллі К.М.,
Шіммельфенніг Ф., Вачудова М.А. та інших.
Окрім того, для написання цієї статті використовувався окремі офіційні документи
Європейського Союзу, зокрема «Порядок денний 2000 «За сильнішу та ширшу Спільноту» (англ.
“Agenda 2000: For a stronger and wider Union”), що регламентує принципи та умови щодо
розширення Євросоюзу на Схід.
Мета статті полягає в з’ясуванні впливу політичних процесів і структур на рівні ЄС і
цілеспрямованих заходів з його боку на трансформації політичних процесів і структур у державах
Східної Європи, зокрема і в Україні. У політологічному доробку останніх років саме такого
ґатунку взаємодія європейського й внутрішньодержавного рівнів отримала назву європеїзації.
Відповідно завданнями статті є: дати визначення й розглянути основні теоретичні підходи
до розуміння європеїзації як політологічного інструментарію; з’ясувати особливості перебігу
процесів європеїзації в Східній Європі; охарактеризувати шляхи впливу ЄС на консолідацію
демократії в регіоні; визначити можливості й проблеми в застосуванні концепції європеїзації щодо
аналізу демократичної консолідації в Україні й окреслити питання, які потребують подальшого
вивчення.
Європеїзація як політологічний інструментарій
«Європеїзація» є широковживаним, модним поняттям, що не має єдиного свого точного
значення. Наприклад, Йохан П. Олсен дає щонайменше п’ять визначень європеїзації, які
вживаються для позначення різних, хоча і споріднених явищ [2, p.925-935]. Безперечно, існування
й використання різноманітних значень європеїзації є цілком виправданим, і всі вони мають право
бути згадані науковцями, проте потребують чіткої систематизації. Визначення, яке детально
аналізує комплекс згаданих значень, було запропоноване Клаудіо М. Радаеллі: «Європеїзація
складається з процесів а) творення, б) поширення й в) інституціоналізації формальних і
неформальних правил, процедур, політичних парадигм, стилів, «того, як робляться справи», і
спільних переконань та норм, які спочатку визначаються й утверджуються в політичному процесі
ЄС, а потім включаються в логіку внутрішньодержавного (національного й субнаціонального)
дискурсу, політичних структур і державних політик [8, p.4]».
Не можна ототожнювати європеїзацію з європейською інтеграцією. Європейська інтеграція –
це процес переговорів та домовленостей між державами про створення спільних інституцій і
політик для координації діяльності в рамках вирішення спільних проблем. Вивчення європеїзації
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спрямовано на аналіз «правил гри», що були узгоджені між гравцями в процесі інтеграції та
впливають на політичні процеси держав-членів ЄС та держав-кандидатів на вступ. Увага
зосереджується на внутрішньодержавній політиці в контексті європейської інтеграції.
Європеїзацію можна розглядати як дискурс, урядування й інституціоналізацію. У першому
тлумаченні робиться наголос на тому, що сучасна Європа – це дискурс, не тільки мовний, а й
ідейний. У цьому сенсі європеїзація може бути засобом вираження, через який, наприклад, дискурс
про глобалізацію інституціоналізується у внутрішньодержавних політиках.
Європеїзація розглядається також в контексті сучасної багаторівневої моделі урядування.
Звідси виникає питання взаємодії різних пластів, включаючи регіональний, багатошарової
структури урядування, легітимність здійснення політики у такий спосіб, а також чи слід вважати
європеїзацію новою формою урядування.
Власне інституціоналізація розуміється як виникнення характерних структур урядування.
Інституціоналізація ґрунтується на твердженні, що найсуттєвішим фактором у спричиненні
внутрішньодержавних змін є неспівпадіння, невідповідність політичних інституцій ЄС і державчленів.
Ці три теоретичні підходи до європеїзації, безумовно, не виключають, а радше доповнюють
один одного. Більш того, внаслідок діалогу між ними було розроблено низку наукових гіпотез
щодо механізмів та умов, за яких зміни на національному рівні стають можливими під тиском
європеїзації [3, pp. 57-80].
Європеїзація та розширення ЄС: країни-кандидати Східної Європи
Процес поглиблення європейської інтеграції, що супроводжується поступовим залученням
все складніших форм федералістського співробітництва, закономірно призводить до
перманентного процесу розширення географічних меж Європейського Союзу. Якщо звернутися до
історії, то необхідно зазначити, що політика розширення Європейського Союзу на Схід виникла у
відповідь на виклик нового періоду у світовій історії та історії Європи зокрема, який розпочався
після закінчення «холодної війни» та розпаду СРСР. Новий порядок визначив необхідність
розробки східної політики ЄС. Власне офіційною точкою відліку політики розширення на Схід
можна вважати підписання Угоди між Європейським економічним співтовариством і
Європейським співтовариством з атомної енергії та Союзом Радянських Соціалістичних Республік
про торгівлю і комерційне та економічне співробітництво від 18 грудня 1989 року.
Після закінчення «холодної війни» та розпаду СРСР нові демократичні уряди країн
Центрально-Східної Європи характеризувалися відкритістю до перейняття демократичного
досвіду країн ЄС й бажанням здійснювати глибинні економічні перетворення задля влиття в
загальносвітові економічні тенденції. Крім того, в процесі посткомуністичної трансформації як
еліти, так і широкі верстви населення підживлювали дискурс про «повернення до Європи».
Європейський Союз визнав право своїх східних сусідів на вступ і висунув безпрецедентно
широкий спектр вимог і умов, тільки повне виконання яких дозволяло стати членами організації.
Понад те, погодившись вступити до ЄС, держави Східної Європи зобов’язувалися прийняти увесь
доробок acquis communautaire, включаючи Шенгенску угоду й монетарну політику. На відміну від
членів ЄС у країн-кандидатів не було можливості представити свої інтереси в публічних політиках
Європейського Союзу, стосунки ЄС з країнами-заявниками Східної Європи вирізнялися
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асиметричністю: у той час як ЄС був привабливим за багатьма ознаками, особливо завдяки
економічним вигодам, східноєвропейські держави мало що могли натомість запропонувати.
Відповідно, їхня маневрувальна здатність у переговорах була низькою.
У відповідь на проєвропейські заяви країн-членів на спеціальному засіданні Європейської
Ради у Дубліні 28 квітня 1990 року було вироблено спільний підхід до відносин з країнами
Центрально-Східної Європи. Найважливішим аспектом такого спільного підходу стало рішення
щодо укладення нового виду угод, а саме угод про асоційоване членство з ЄС. Такі угоди були
запропоновані провідним країнам-реформаторам Центрально-Східної Європи – Угорщині, Польщі
та Чехословаччині. Цей історично надзвичайно важливий період завершився п’ятим та найбільш
амбітним, на думку більшості дослідників розширенням Євросоюзу, а саме – приєднанням 1
травня 2004 року до Європейського Союзу десяти нових держав-членів – країн ЦентральноСхідної Європи, що стало найкращим підтвердженням того, що Євросоюз розглядає розширення
на Схід як один з пріоритетних напрямків своєї зовнішньої політики та політики безпеки.
Європеїзацію країн-кандидатів потрібно розглядати в рамках використання Європейським
Союзом кондиціональності – стратегії надання винагород, таких як фінансова допомога чи
членство, за умови виконання однієї чи декількох вимог, таких як адаптація законодавства чи
інституційні реформи, висунутих міжнародною організацією [4, pp.5-15]. Це домінуючий та
найефективніший механізм європеїзації країн регіону, що вважається результативним лише у тому
випадку, якщо відповідні країни з часом можна охарактеризувати як консолідовані демократії.
Франк Шіммельфенніг й Ульріх Зедельмайер дотримуються думки, що ефективність впливу
Європейського Союзу на демократичні перетворення в Східній Європі залежить від двох головних
чинників: присутність чи відсутність безсумнівної перспективи членства та внутрішньодержавні
політичні затрати для діючих урядів [5]. Аналізуючи перехід до демократії на основі цих чинників,
вони розділяють країни регіону на три групи.
До першої групи вони включають країни, які вже знаходилися на шляху до демократичної
консолідації до того, як ЄС експліцитно розвинув демократичну кондиціональність. У них всі
основні партії орієнтувалися навіть без цілеспрямованих зусиль з боку ЄС на ліберальнодемократичні ідеали й західну інтеграцію (наприклад, Польща). Стимули, надані Європейським
Союзом, лише далі зміцнили реформістські амбіції.
До другої групи належать країни, у яких при владі знаходяться сильні націоналістичні або
авторитарні уряди і для яких здійснення демократичних перетворень означало б відмову від тих
інструментів, на яких власне тримається їхня влада. Застосування демократичної
кондиціональності щодо них є недостатнім (наприклад, Білорусь).
Стратегія демократичної кондиціональності (стратегія винагород) виявилась найбільш
доречною в країнах третьої групи, які знаходяться десь між лідерами демократії і затятими
авторитарними режимами. Наприклад, у Балтійських країнах проблема прав російськомовних
меншин була врегульована тільки за чіткої перспективи членства у ЄС, а в Словаччині, де при
владі знаходилися по черзі то ліберально-демократичні, то націоналістично-популістські політичні
партії, та ж перспектива членства об’єднала демократичні опозиційні сили і підірвала довіру серед
електорату до неліберального уряду, який виразно критикував Європейський Союз [5].
Таким чином, теоретична оцінка шляхів впливу ЄС на консолідацію демократії в Східній
Європі підтримує силу двох чинників європеїзації у контексті демократичної кондиціональності:
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впровадження демократичних норм залежить від політичних втрат для діючого уряду й стимулу
набуття членства в організації.
Вищенаведені аргументи дозволяють стверджувати, що в тих країнах Східної Європи, які
Європейський Союз визнає кандидатами на вступ, ЄС має всі шанси ефективно сприяти
консолідації демократії, за умови що в певний момент до влади прийдуть сили, зорієнтовані на
реформування й західну інтеграцію. У який же спосіб можна концептуалізувати європеїзацію в
Україні, зокрема в контексті демократичної консолідації?
Україна, як і інші країни Східної Європи, стала на шлях посткомуністичних перетворень у
90-тих роках. Як еліта, так і широка громадськість своєю більшістю досягли консенсусу, що вступ
до ЄС є бажаним і може каталізувати необхідні зміни фактично в усіх галузях. Отже,
Європейський Союз має надзвичайно привабливий у багатьох відношеннях образ в уявленнях
українського суспільства. Однак у порівнянні з більшістю держав регіону Україна пізно підняла
питання про вступ, що дозволило ЄС виключити її з порядку денного останніх двох східних
розширень. Низка факторів, зокрема трансатлантичні відносини, внутрішні реформи, ведення
інтенсивних переговорів про вступ з великою кількістю держав, спричинили те, що українське
питання стало другорядним у зовнішній політиці ЄС.
Таким чином, Україну розглядають практично й теоретично як країну, що знаходиться поза
межами Європейського Союзу, на віддаленій периферії (теорія концентричних кіл), і не має
перспективи членства [6, pp. 239-247]. На практичному рівні ЄС включив її в Європейську
політику сусідства замість вироблення індивідуальної стратегії розвитку стосунків з нею. На
теоретичному рівні науковці погоджуються, що за таких умов вплив ЄС, у тому числі на успішну
демократичну трансформацію, буде радше непослідовним і малоефективним.
На закінчення слід звернути увагу на те, що, по-перше, дослідники європеїзації інколи
схильні перебільшувати вплив ЄС на політичні трансформації в Східній Європі. Аналізуючи зміни
в країнах регіону, необхідно зважати, з одного боку, на національні актори, політико-правові
традиції, історичну спадщину, та, з іншого боку, - на вплив інших регіональних організацій (ОБСЄ,
Рада Європи, НАТО), великих держав (США) й глобальних процесів (світові фінансові ринки).
По-друге, країни Східної Європи досліджуються в статті у тому часовому просторі, коли
вони мали чи намагалися здобути статус кандидатів на вступ до ЄС. Це зроблено задля зручності
перенесення аспектів європеїзації на Україну, яка на даному етапі намагається отримати статус
кандидата на членство в організації. Ті ж країни Східної Європи, які вже стали повноправними
гравцями в ЄС, варто тепер вивчати в контексті європеїзації країн-членів.
Нарешті у цій статті проаналізовано впливи Європейського Союзу на демократичну
консолідацію в Східній Європі через теоретичну призму європеїзації. Але варто зауважити, що
паралельно існують різні теоретичні парадигми, які пояснюють ті ж процеси з інших перспектив.
Зокрема, проблематикою даної праці займаються теорії посткомуністичного транзиту,
демократизації, а також сприяння демократії глобальними акторами (у цьому випадку ЄС).
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ІНТЕГРОВАНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ОКРЕМА СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ В ПРАВІ
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аспірант кафедри права ЄС та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті розглянуто поняття фондового ринку як економічної категорії, проблеми правового визначення
фондового ринку і ринку цінних паперів у законодавстві України, визначено ієрархію понять та категорій
«фондовий ринок», «ринок цінних паперів», сфер обігу різних фінансових інструментів. Авторкою простежено
процес розвитку правового регулювання інтеграції фондового ринку як частини ринку капіталів в ЄС від
заснування Європейських Співтовариств і до сьогодні, визначено особливості методу інтеграції фондових ринків в
ЄС (процес Ламфалуссі), його унікальність, а також сформульовано поняття «фінансова інтеграція» та її
ознаки. Звертається увага на відсутність програмного документу щодо розвитку фондового ринку України і його
інтеграції до європейського і світового фінансових ринків та запропоновано можливий вид і загальну структуру
такого документу.
Ключові слова: Європейський Союз, фондовий ринок, цінні папери, фінансова інтеграція

Актуальність проблеми дослідження інтегрованого фондового ринку полягає у його значенні
для ЄС, а також для України як одного з джерел інвестицій в різні сектори економіки, як
індикатора процесу зближення економік держав-членів ЄС та інтеграції України до європейського
та глобального економічного простору. Інтеграційні процеси в ЄС у сфері ринку капіталу, в т. ч.
фондового ринку, розвиваються в геометричній прогресії, і Україні варто якнайшвидше і
якнайпродуманіше долучитися до цих процесів, щоб отримати суттєві економічні вигоди для свого
народного господарства і в кінцевому рахунку для населення.
У цій статті автор має за мету вивчення інтегрованого фондового ринку з правової точки
зору, включаючи огляд розвитку інтеграційного правового регулювання фондових ринків в ЄС,
вивчення методу правової інтеграції та перспектив його застосування для України.
Незважаючи на важливість інтеграції фондових ринків в європейському вимірі задля
добробуту населення, ефективності та стабільності ринків капіталу, лише останнім часом кілька
академічних досліджень зосередили увагу на інституційній структурі і організації ринку цінних
паперів. Деякі дослідження, які фіксують прогрес фінансової інтеграції в країнах ЄС проводили
Аіосо і Бланко (1999), Стокмен (1988), Адам та ін. (2003), Аджауотте і Дантіне (2003), Баел та ін.
(2004), Кабрал та ін (2002), Гаспар та ін. (2002), Хатманн та ін. (2003). Більшість досліджень
стосуються саме інтегрованої економіки, тоді як правовим аспектам приділяється недостатньо
уваги. В Україні проблемам інтеграції фінансових ринків тільки-но почали приділяти увагу
(наприклад, Івченко М. В., Прокопенко Є. Б.).
З огляду на обмежену кількість теоретичних розробок на даному етапі, як видається,
передчасно робити будь-які остаточні висновки стосовно фінансової політики і оптимальної форми
її консолідації як в самому ЄС, так і у відносинах Україна - ЄС. Подальші дослідження та
ретельний аналіз в цій області є виправданими і мають очевидну перспективу.
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1.
Фондовий ринок як економічна категорія
Ринок цінних паперів зазвичай розглядають як складову фінансового ринку, який у
найширшому сенсі є місцем, де зустрічаються ті, у кого в процесі економічної діяльності виникає
потреба у коштах для розширення діяльності, й ті, в кого накопичуються заощадження, що їх
можна використати для інвестицій. Як економічна категорія фінансовий ринок віддзеркалює
відносини між суб’єктами економіки з приводу реалізації вартості та споживчої вартості, що
визначається фінансовими активами. Залежно від форми фінансових ресурсів фінансовий ринок
поділяють на два рівні: ринок грошей і ринок капіталів. Відповідно до організації руху фінансових
ресурсів виокремлюють також низку його сегментів. На сьогодні обсяги товарних ринків на
порядок поступаються ринкам корпоративних акцій і облігацій, які, своєю чергою, є меншими за
ринки похідних фінансових інструментів (деривативів), що так само значно поступаються світовим
валютним ринкам. Наголосимо, що розташовані в порядку зростання обсяги ринків майже
цілковито відповідають хронології їх виникнення. Таку послідовність можна простежити і в
українській економіці.
Ринок цінних паперів становить доволі розгалужену сукупність суспільних відносин,
включно з їх державним та інституційно-правовим регулюванням і призначений для акумулювання
капіталу з подальшим його перерозподілом у вигляді інвестицій у виробничу і соціальну сферу
шляхом випуску, придбання цінних паперів і вільного розпорядження ними з боку їх власників.
Ринок цінних паперів складається з двох частин — фондового ринку та сфери обігу цінних паперів
у вигляді купівлі-продажу короткотермінових (до одного року) документів. Таким чином, ринок
цінних паперів ширше за фондовий ринок, хоча значення останнього є величезним (саме на ньому
обертаються акції і облігації) [1]. Слід звернути увагу на те, що у ст. 2 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок» в редакції від 23 лютого 2006 року [2] і часто в юридичній літературі
фондовий ринок і ринок цінних паперів ототожнюються, хоча по суті йдеться тільки про один з
них. Тому можна вести мову про правове регулювання у сфері цінних паперів та про фондове
право як його частину, де більшість інститутів є тотожними. При цьому слід очікувати
інтенсивного розвитку похідних фінансових інструментів, - частини праваового регулювання у
сфері цінних паперів, яка знаходиться за межами фондового права.
Таким чином, із ринку фінансових послуг разом із страхуванням та банківськими послугами в
окрему сферу правового регулювання варто виділити сферу цінних паперів, до якої входять, але
яку не вичерпують фондовий ринок та регулювання фінансових інструментів за межами фондового
ринку. В свою чергу, ринок фінансових послуг є складовою частиною ринку капіталу, а останній –
фінансового ринку. Таке співвідношення, в принципі, відображено у структурі правового
регулювання ринку капіталу в ЄС.

2.

Правове регулювання інтеграції фондового ринку як частини ринку капіталів в

ЄС
Інтернаціоналізація виробництва і обміну, всього господарського і духовного життя людства
набуває всесвітнього масштабу. У надрах інтернаціоналізації визріла регіональна економічна
інтеграція як якісно нова, вища її форма. Досить виразною стає тенденція до економічної єдності
світу. Найвищого ступеня інтеграційні процеси досягли у Західній Європі.
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Фінансова інтеграція сприяє фінансовому розвитку, який, у свою чергу, створює потенціал
для прискорення економічного зростання. Фінансова інтеграція дає можливість реалізації ефекту
масштабу і збільшує постачання коштів для інвестицій. Сам процес інтеграції стимулює
конкуренцію і розширення ринків, що має вести до подальшого фінансового розвитку. У свою
чергу, фінансовий розвиток може призвести до більш ефективного розподілу капіталу та зниження
вартості капіталу [3]. Іншими словами, європейська економіка тим більше зростає, чим більше
інтегрується фінансова система [4]. Розмір фінансового сектору має прямо пропорційне позитивне
і надійне співвідношення як з темпом зростання ВВП на душу населення, так і загальним
показником продуктивності праці [5, 6, 7]. Більш розвинений єдиний ринок фінансових послуг
надає споживачам більш широкий вибір фінансових продуктів, які вони можуть купити в будь-якій
точці Європи, а для компаній можна легше і дешевше позичити необхідні кошти [8].
Ефективна фінансова практика країн з розвиненою ринковою економікою, насамперед США і
країн ЄС, підтверджує, що за умов вправного і професійного управління розвитком фондового
ринку, активної участі держави в цьому процесі можна досягти вагомих економічних і соціальних
результатів. США продовжують відігравати домінуючу роль в світовій економіці (30% світового
ВВП) [9]. Економіка США у період кризи 2007 - 2010 рр. зазнала величезних втрат. Однак
відповідь тамтешнього уряду, зокрема стимуляційний пакет (англ. «stimulus package») і термінова
допомога (англ.. «bailout») з боку держави амортизували негативні наслідки кризи. Як результат,
економіка США зазнала менших збитків, ніж деякі інші країни, наприклад, деякі держави–члени
Євросоюзу [10]. Американська економіка все ще залишається найбільшою та найпотужнішою в
світі, й хоча б через це США впливатимуть на те, що відбувається у світі. Це свідчить про певні
«слабкі місця», що їх має єдиний фондовий ринок ЄС. Але разом з тим, варто відзначити, що США
створювали єдиний ринок протягом 200 років, ЄС пройшов цей шлях за 20 років. Інтеграційні
процеси, що відбувалися в ЄС, є унікальними, оскільки відбувалися досить швидко і добровільно.
Також слід очікувати, що з посиленням фондового ринку Росії, активізуються інтеграційні процеси
в азійських країнах СНД. У свою чергу, поступово правове регулювання фондових ринків в усіх
інтеграційних об’єднаннях наближається до світових стандартів і в певний момент має досягти
однаковості єдиного рівня.
З вищенаведеного випливає наступний зв’язок: збільшуються ринки, збільшуються обороти,
збільшуються за економічною вагою суб’єкти, а тому з’являються глобальні ризики,
нейтралізувати які зможе тільки глобальне управління. Це навряд чи має статися у найближче
десятиліття, але про таку тенденцію не варто забувати. Для кожної окремої країни, в т. ч. й
України, ці глобалізаційні процеси важливо використати з найбільшою вигодою для своїх
інтересів.
Ідея створення єдиного ринку капіталів і юридичні підвалини фінансової інтеграції в рамках
Європейського Союзу були закладені ще в положеннях Римського договору 1957 р., де складовою
Спільного ринку визначався ринок капіталів як одна з його основних чотирьох свобод. Остання
фактично до кінця 70-х перебувала в ембріональному періоді свого розвитку. Ранні директиви
вимагали від держав-членів лише привести своє законодавство у відповідність із загальними
стандартами [11, C. 185, 191 – 192]. Наприклад, в 1979 Директива про доступ цінних паперів до
лістингу на фондових біржах [12] вимагала від законодавства держав-членів встановлення базових
вимог щодо лістингу компаній, що емітують цінні папери, у тому числі вимог про те, що емітент
має опублікувати фінансову звітність за останні три роки і що торгівля цінними паперами, які
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пройшли лістинг, можуть вільно обертаютатися а також, що цінні папери є досить поширеними
або будуть розповсюджені на протязі короткого періоду через фондову біржу [13, 11. C. 210].
Інші директиви зосереджені більше на вимогах про розкриття інформації. Наприклад,
Директива про інформацію [14] 1980 р. вимагає, щоб компанії, зареєстровані на будь-якій біржі
ЄС, заповнили «відомості для лістингу», які включають ім'я особи, відповідальної за підготовку
інформації, і аудит фінансової звітності, капіталізацію емітента, основну діяльність емітента,
активи і пасиви емітента, його фінансове положення, прибутки і збитки, управління емітентом і
його перспективи на наступний рік [15, 11 C. 212]. Крім того, Директива проміжних звітів 1982 р.
[16] вимагає, щоб всі компанії, що випускають акції, публікували піврічні звіти (з пояснювальним
записками) про діяльність, прибутки та збитки. Директива про проспекти 1989 р. [17, 15 C. 189]
встановлює вимоги до інформації, яку компанії повинні публікувати в проспекті емісії. Ці вимоги
включають умови пропозиції, природу цінних паперів, утримуваних податків, механізм
андеррайтингу, обмеження на перекази і переважні права, капіталізацію емітента, діяльність
емітента, контракти емітента, патенти і ліцензії, судові процеси, річну та проміжну фінансову
звітність емітента, ділові наміри і перспективи на поточний рік.
У 1985 році аналогічні стандарти були створені щодо взаємних (інвестиційних) фондів.
Директива про взаємні фонди [18, 15 C. 188] встановлює основні принципи контролю, структуру,
діяльність, а також вимоги щодо розкриття інформації взаємних інвестиційних фондів, а також
допускає маркетинг взаємних інвестиційних фондів по всьому ЄС після отримання дозволу в будьякій з держав-членів ЄС. Це законодавство також включає Директиву про володіння більшістю
акцій 1988 року [19], яка забезпечила розкриття інформації про ступінь прав акціонерів щодо
голосування, і Директиву про інсайдерську торгівлю 1989 року [20], що забороняє торгівлю на
основі непублічної матеріальної інформації.
Усі ці директиви були корисні на початку розбудови структури єдиної системи регулювання.
Однак, незважаючи на схожість, якої вони вимагали від держав-членів, директиви не полегшували
і не заохочували міжнародні (транскордонні) угоди [11, C. 190]. Держави-члени регулювали цінні
папери виключно на національному рівні, вимагаючи від фірм дотримуватися національних
стандартів, що існують у державі-члені, яку фірми обрали для ведення бізнесу. Ці механізми
робили компанії уразливими для дискримінаційного регулювання в інших країнах, і вони несли
витрати для отримання дозволів в інших країнах ЄС [15, C. 186].
Рада ЄС спробувала вирішити ці проблеми шляхом прийняття Директиви про взаємне
визнання [21], що являє собою перехід від принципів спільності до взаємності в регулюванні.
Зміни стосовувалися емітентів акцій та взаємних (інвестиційних) фондів, було також внесено зміни
і в деякі існуючі директиви. Було зазначено, що якщо емітент дотримується законів, встановлених
однією державою-членом відповідно до поправок Директиви, то їх виконання буде достатнім для
дотримання законодавства інших держав-членів [15, C. 186]. Іншими словами, якщо відомості про
лістинг емітента були затверджені компетентним органом однієї держави-члена, вони повинні бути
визнані в усіх інших держав-членів без додаткової перевірки. Ще один крок вперед робить
Директива з інвестиційних послуг [22], надаючи інвестиційним фірмам, а не тільки емітентам,
«паспорт», щоб проводити діяльність в інших державах-членах.
Цей процес поступово набирав обертів. Суперечки між державами-членами ЄС в ході
переговорів узгоджувалися спочатку стосовно деяких елементів правового регулювання фондового
ринку, а пізніше було вироблено певні програмні документи для подальшої інтеграції, хоча ці
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процеси у сфері фондового ринку відбуваються значно повільніше порівняно з іншими сферами
Спільного ринку.
Завдання щодо повної лібералізації ринку капіталу вперше було визначене в Єдиному
Європейському акті 1985 р., а саме: повна лібералізація руху капіталу; об'єднання національних
ринків фінансових послуг; створення загальної нормативної бази для фінансових установ. У 1988
році формування спільного ринку було завершено. Директивою Ради № 88/361/ЕЕС від 24 червня
1988 року «Про застосування ст. 68 Римського договору» було скасовано останні обмеження на
вільний рух капіталу в ЄЕС [23]. Лібералізація руху капіталу супроводжувалася розвитком
економічного і валютного союзу і, врешті-решт, була закріплена в Маастріхтському договорі [24].
Договір передбачає, що всі обмеження руху капіталу і платежів, як між державами-членами та між
державами-членами та третіми країнами, заборонені. Цей принцип є безпосередньо діючим, тобто
він не вимагає ніяких додаткових законодавчих актів ЄС чи на національному рівні.
З моменту вступу в силу Маастріхтського договору, багато інших країн приєднуються до ЄС.
В цих країнах поступово усуваються бар'єри на шляху вільного руху капіталу. Для деяких країн
існували перехідні періоди. Вільний рух капіталу в ЄС також стимулює більш загальний процес
економічної співпраці в сфері капіталу та платежів на міжнародному рівні.
В Маастріхтському договорі були деякі винятки щодо вільного переміщення капіталу як
усередині ЄС, так і з третіми країнами. Вони, перш за все, були пов'язані з оподаткуванням,
пруденційним наглядом, міркуваннями публічного порядку, відмиванням грошей і фінансовими
санкціями, що погоджені в рамках спільної зовнішньої політики і політики безпеки (стаття 58 (1)
TEU) [24]. У цілому, моніторинг діяльності також мав важливе значення у визначенні будь-яких
залишків бар'єрів і обмежень на шляху вільного руху капіталу в рамках ЄС [25].
Договір про функціонування Європейського Союзу (ДФЕС) [26] встановлює, що внутрішній
ринок має складатися як простір без внутрішніх кордонів, в якому вільне пересування товарів, осіб,
послуг і капіталу забезпечується відповідно до положень міжнародних договорів. Всі обмеження
на рух капіталу між державами-членами та між державами-членами та третіми країнами, є
забороненими. Згідно зі ст. 65 ДФЕС, тільки Рада, діючи відповідно до спеціального порядку,
встановленого законом, може рішенням, прийнятим одностайно, після консультування з
Європейським парламентом, вжити заходів, які являють собою крок назад у союзному
законодавстві стосовно лібералізації руху капіталу з третіми країнами, всупереч пункту 2 ст. 64.
Звичайно, діалог з національними урядами та з моніторингу необхідно було продовжувати,
щоб забезпечити, аби ці виключення застосовувалися правильно. Якщо ЄС вважає за необхідне, то
Суду Європейського Союзу може бути запропоновано інтерпретувати відповідне законодавство
ЄС [25]. За Лісабонським договором він також має юрисдикцією щодо питань «простору свободи,
безпеки і правосуддя (англ. абрв. «AFSJ»)», що не належать до відання поліції та не стосується
кримінального співробітництва (Article 276 ДФЄС).
В 2001 році почалася активізація процесу інтеграції фондових ринків з виступів Джованні
[27] та початку так званого «процесу Ламфалуссі», коли Рада ЄС вирішила ввести 4-рівневий
«підхід Ламфалуссі» у сфері цінних паперів, що було затверджено Резолюцією щодо підвищення
ефективності регулювання ринку цінних паперів у країнах ЄС, прийнятою Радою ЄС в Стокгольмі
23 березня 2001 року. Був вироблений «План дій щодо фінансових послуг 2001 – 2005», який
передбачав прийняття конкретних заходів для сприяння інтеграційним процесам у сфері
фінансових послуг. План дій являв собою 42 оригінальні заходи. Деякі з них ненормативні,
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організаційні, деякі правові, регулятивні, а також майже 30 директив. Більше 20 з них мали за мету
суттєво вплинути на фінансовий сектор. Найбільш важливими заходами стали наступні.
Директива про вимоги до капіталу (англ. абрв. «CRD») [28] є загальною правовою основою
для імплементації Базельських принципів II [29] в ЄС. Восьма Директива про компанії 2006 р. [30]
запроваджувала статутний аудит балансів та консолідованих балансів (схожа на Акт СарбанеяОкслі в США [31]). Директива про Інвестиційні послуги була замінена Директивою про ринки
фінансових інструментів (англ. абрв. «MiFID») [32], яка впроваджує «єдиний паспорт», що
дозволяє інвестиційним компаніям діяти у всьому ЄС і забезпечити високий рівень захисту
інвесторів. За Директивою про фінансові конгломерати [33] передбачено запровадження
додаткового контролю і нагляду за фінансовими конгломератами на широкій груповій основі, в
доповнення до пруденційного нагляду регульованих компаній на автономній основі та
консолідованого нагляду на секторальній основі. Директива про податок на заощадження [34]
стала спробою ЄС зупинити відтік платників податків до середовища з нижчим оподаткуванням
[35].
Істотний перегляд рекомендацій ФАТФ з протидії відмиванню грошей і фінансуванню
тероризму призвів до прийняття третьої Директиви про боротьбу з відмиванням грошей [36].
Приймаються також: Директива про зловживання на ринку (англ. «the Market Abuse
Directive»)[37], спрямована на запобігання інсайдерській торгівлі і маніпулювання ринком;
Директива про прозорість (англ. «the Transparency Directive») [38], яка встановлює одноманітні
правила для розкриття точної, повної та своєчасної інформації емітентами по всьому ЄС;
Директива про проспекти емісії акцій (англ. «the Prospectus Directive») [39], яка дає емітентам з
«єдиним паспортом» можливість залучення інвестицій на загальноєвропейській основі та пошуку
для них найдешевого капіталу. Четверта і Сьома Директиви про компанії стосуються правил
оцінки річної та консолідованої звітності певних видів компаній, зокрема банків та інших
фінансових інститутів. Врешті-решт це призвело до прийняття Регламенту з міжнародних
стандартів фінансової звітності (англ. «IAS Regulation») [40], який впроваджує міжнародні
стандарти фінансової звітності для компаній, що пройшли лістинг в ЄС.
Директива про завершеність розрахунків [41] передбачає, що відкриття у справі про
неплатоспроможність щодо учасника не повиненно перешкоджати використанню коштів або
цінних паперів, наявних на розрахунковому рахунку, для виконання зобов'язань учасника в день
відкриття процедури щодо неплатоспроможності. Крім того, держави-члени можуть також
забезпечити, щоб кредитна лінія такого учасника, підключеного до системи, не була використана
проти існуючого забезпечення виконання зобов'язань учасника в системі. Справа про
неплатоспроможність не має зворотньої дії на права та обов'язки учасника, що випливають із (або
у зв'язку з) його участю в системі, раніше, ніж у момент відкриття такої процедури. Директива про
фінансове забезпечення [42] поширюється лише на механізми, в яких заставою є готівка або
фінансові інструменти (переважно цінні папери або дивіденди по цінних паперах). Вона не
поширюється на механізми, що регулюють інші види забезпечення, наприклад, комерційна
нерухомість, машини і обладнання, борги по розрахунковій книзі (дебіторська заборгованість).
Метою директиви є сприяння інтеграції та економічній ефективності фінансових ринків. Вона
зобов'язує країни-члени зробити угоди щодо механізмів забезпечення простішими для укладання і
застосування.
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Директива про Поглинання [43] встановлює мінімальні керівні принципи для проведення
поглинання, включаючи механізми, пов’язані з цінними паперами компаній, що допущені до торгів
на регульованому ринку. Вона також включає положення про захист міноритарних акціонерів
шляхом створення концепції загальних принципів і загальних вимог, які держави-члени повинні
привести до виконання на основі більш докладних правил. Десята Директива про компанії щодо
транскордонного злиття [44] стосується усіх компаній з акціонерним капіталом, які, на одностайну
думку держав-членів, можуть бути охарактеризовані, як компанії, що мають статус юридичної
особи та відокремлені активи, які служать тільки для покриття боргів компанії. Ця Директива
спрямована в першу чергу на компанії, які не зацікавлені у створенні (переходу до статусу)
Європейської компанії. Директива 2001/107/EC (що вносить зміни до директиви 85/611/EEC) «про
координацію законів, правил і адміністративних положень, що стосуються зобов'язань за
колективними інвестиціями у перевідні цінні папери з метою регулювання керуючих компаній
(КУА) і спрощення проспектів емісії» [45] встановлює необхідну гармонізацію з основних
узгоджень, необхідних і достатніх для забезпечення взаємного визнання дозволів і систем
пруденційного нагляду, що робить можливим надання єдиного дозволу, дійсного на всій території
Європейського Союзу, та здійснення контролю і нагляду лише державою-членом за місцем
реєстрації. Директива 2001/108/EC (що вносить поправки до директиви 85/611/EEC) «про
координацію законів, правил і адміністративних положень, що стосуються зобов'язань за
колективними інвестиціями у перевідні цінні папери (англ. «UCITS»), у зв'язку з інвестиціями
UCITS» (англ. «UCITS III») розширює сферу фінансових інструментів, у які єврофонди можуть
інвестувати.
Директива про електронні гроші [46] передбачає створення нового режиму пруденційного
нагляду для інститутів електронних грошей (англ. «ELMIs»). Основними цілями цієї директиви є:
(а) створення нормативно-правової бази з метою забезпечення стабільності та стійкості ELMIs, з
тим, щоб підвищити впевненість компаній і споживачів у цих нових платіжних засобах, що
розвиваються; (б) усунення правової невизначеності, що виникла через відсутність узгодження в
цій сфері; (с) сприяння доступу ELMIs однієї держави-члена в іншу [47].
З 2005 по 2010 рр. увага ЄС знову зосередилася на виконанні прийнятих актів та їх оцінці з
боку учасників ринку, споживачів та органів управління. Крім Плану дій, Європейська комісія
випустила «Білу книгу» [48], яка містить виклад її політики у секторі фінансових послуг на 2005 –
2010 роки і передбачає чотири головних завдання: (I) подальша консолідація інтегрованого,
відкритого, конкурентоспроможного та економічно ефективного фінансового ринку ЄС; (II)
усунення існуючих економічно важливих бар’єрів для уможливлення вільного надання фінансових
послуг і обігу капіталу в ЄС при найменших витратах; (III) введення в дію, застосування і
постійний аналіз діючого законодавства та суворе застосування до майбутніх ініціатив
якнайкращих нормативних актів; і (IV) посилення співробітництва у галузі нагляду та наближення
до вимог ЄС, а також тісні стосунки із іншими глобальними ринками фінансових послуг. «Біла
книга» ще раз підтвердила необхідність використання процесу Ламфалуссі для розробки та
впровадження нормативних актів ЄС, які регулюють фінансові послуги.
Що стосується порядку денного законодавчої реформи, то «Біла книга» містить такі головні
пріоритети: (I) законодавче забезпечення інтеграції ринку роздрібного продажу банківських
послуг, (II) введення у дію нормативних актів, які реформують систему регулювання діяльності
страхового сектору та нагляду за нею (Директива ІІ щодо кредитоспроможності), (III)
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запровадження законодавства, яке зміцнить пруденційну оцінку угод з придбання компаній та
збільшення часток акціонерного капіталу у фінансовому секторі та (IV) введення у дію рамкового
законодавства, яке регулюватиме транскордонний кліринг і взаєморозрахунки. Крім того, зараз
вивчається можливість усунення невиправданих бар’єрів для транскордонної консолідації,
посилення юридичної визначеності цифрових грошей та підтримки програм страхових гарантій.
До кола майбутніх ініціатив належать заходи із забезпечення послідовного виконання у державах –
членах закону про інструменти спільного інвестування в обігові цінні папери (далі - ІСІОЦП) та
заходи із відкриття доступу до розпорошеного ринку роздрібного продажу фінансових послуг.
Що стосується зміцнення наглядової бази, то «Біла книга» містить такі головні пріоритети: (I)
уточнення та оптимізація обов’язків країни походження та приймаючої країни; (II) вивчення
питання про делегування завдань і обов’язків між наглядовими органами; (III) уникнення
дублювання вимог щодо звітності та надання інформації між наглядовими органами; та (IV)
зміцнення співробітництва між наглядовими органами [49].
У найближчий час слід очікувати, що до існуючих нормативно-правових актів ЄС буде
внесено зміни, які виправдані практикою застосування конкретних норм, а також, що інтегрований
фондовий ринок ЄС буде розширюватися за рахунок приєднання нових членів і прийняття рішень
про асоційований статус. Отже, єдиний ринок капіталів в ЄС фактично створений, функціонує та
потребує удосконалення і розширення.
3.
Метод інтеграції фондових ринків в ЄС
Заслуговує на увагу метод інтеграції ЄС, практично застосований з 2001 року (т. з. процес
Ламфалуссі, – див. вище), який допускає, що різні елементи правового регулювання фондового
ринку знаходяться на різних ступенях інтеграції, але кінцевим результатом передбачається повна
інтеграція фондових ринків країн-членів, оскільки чим більше є інтегрованими фінансові ринки,
тим вони ефективніші.
Перший рівень: Концепція. Європейський парламент, Комісія та Рада ЄС встановлюють
тільки основні принципи нового закону, не зосереджуючи уваги на технічних деталях та
реалізації. Тому законодавчий процес суттєво прискорюється.
Другий рівень: Впровадження принципів. Докладні технічні заходи. Галузеві комітети і
регулятори розробляють рекомендації по технічним деталям для реалізації цілей, визначених на
першому рівні, а потім подають до голосування перед владою. Характер і ступінь технічних
заходів повинні бути чітко визначені в директивах ЄС та інших нормативних актах.
Третій рівень: Зміцнення співробітництва між національними регуляторними органами.
Регулятори намагаються прийти до консенсусу і розробити єдине тлумачення рекомендацій,
стандартів і керівних принципів шляхом підписання спільних протоколів для забезпечення
ефективного виконання заходів другого рівня та досягнення цілей і реалізації принципів першого
рівня, а також організовують процес нагляду для забезпечення послідовної правозастосовчої
практики.
Четвертий рівень: Виконання. Четвертий рівень передбачає дотримання та застосування нових
правил і законів, за що, перш за все, відповідальна Комісія, але держави-члени, регулятори і
учасники ринку відіграють важливу роль у поданні інформації до Комісії про будь-яких
потенційних порушення правил Спільноти [50].
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В першу чергу увага приділяється питанням, які найбільш суттєво впливають на процес
інтеграції і інтеграції тих сфер, які як наслідок прискорять інтеграцію інших. Тим не менше,
процес Ламфалуссі викликав суперечки, оскільки він містить певний елемент в обхід нагляду Ради
ЄС та Європейського Парламенту, що відображає подальший перехід від представницької
демократії до технократії [51]. Також Європейський Союз турбується про те, щоб новоприйняте
законодавство відповідало міжнародним договорам у сфері фондового ринку, хоча формально ЄС і
не зобов’язаний такими угодами.
4.
Поняття і ознаки інтегрованого фондового ринку
Ретельний аналіз того, в якій мірі європейська інфраструктура ринку цінних паперів
інтегрована, вимагає загального розуміння інтеграції з точки зору інфраструктури. Різні
визначення та підходи до оцінки фінансової інтеграції на мікро- і макроекономічному рівнях були
висунуті в літературі [52 – 57 та ін.]. Відповідно до Аль Бел та ін (2004) [58], прийнятним є
наступне загальне визначення фінансової інтеграції: «Ринок для даного набору фінансових
інструментів або послуг, вважається повністю інтегрованим, якщо всі потенційні учасники ринку
мають наступні характеристики: 1) підпадають під однакове регулювання, коли вони працюють з
однаковими фінансовими інструментами та /або послугами; 2) мають рівний доступ до
вищезазначених фінансових інструментів та/або послуг; і 3) рівні у ставленні як на національному,
так і на міжнародному ринках».
Пропоноване визначення фінансової інтеграції, таким чином, ґрунтується на трьох важливих
умовах: (I) однакове регулювання (II), учасники ринку мають рівний доступ до ринку, і (III) рівне
відношення до учасників ринку. В сфері фондового ринку умова «однакове регулювання» буде
виконана, якщо в загальноєвропейському масштабі інститути, що надають послуги торгівлі,
клірингу і розрахунків, діють на основі однакових технічних процедур, однакового ціноутворення,
на одній правовій базі, з використанням однакової ділової практики тощо. Згідно з умовою
«рівного доступу», під інтеграцією розуміється доступ усіх споживачів до одних і тих же
фінансових інструментів на однакових умовах, незалежно від місцезнаходження користувача або
установи, що надає послуги. Досконала інтеграція передбачає, що відношення до учасників ринку
є рівним і вони не зазнають дискримінації, залежно від їх місцезнаходження або походження як на
внутрішньому національному фондовому ринку, так і при здійсненні транскордонних операцій.
Терміни «інтеграція» та «консолідація» часто використовуються як синоніми, але вони не
завжди означають одне й те саме. Інтеграція дозволяє користувачам послуг платити ту ж ціну за
той самий продукт або послугу, незалежно від їх розташування. Зокрема, витрати на торгівлю,
кліринг і розрахунки не повинні спотворювати інвестиційні рішення.
Консолідація описує процес концентрації торговельної, клірингової і розрахункової індустрій.
Вона стосується не тільки структурних аспектів, таких як злиття та поглинання, а також
аутсорсинг, створення союзів, спільних підприємств і реорганізація самих фінансових установ.
Таким чином, консолідація сприяє не тільки інтеграції, але також може сприяти зниженню вартості
торгових, клірингових і розрахункових витрат за рахунок використання ефекту масштабу і
феномену мережі.
Таким чином, консолідація є ключовою концепцією для інтеграції і раціоналізації в зоні євро.
Якщо був би один єдиний постачальник торгових, клірингових і розрахункових послуг в зоні євро,
відмінності, що пов’язані з місцем перебування, зникли б. Іншими словами, консолідація є одним
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(при цьому дуже ефективним) з способів досягнення інтеграції, але не єдиним. Зокрема, не можна
стверджувати, що існування кількох установ, які надають торгівельні, клірингові та розрахункові
послуги, є ознакою недостатньої інтеграції. Фактичний ступінь інтеграції зазвичай знаходиться
між двома крайнощами: повною сегментацією і досконалою інтеграцією [59].
В останні роки відбулися значні зміни ринкової інфраструктури в зоні євро і це вказує на
покращення інтеграції та консолідації серед інститутів ринкової інфраструктури. У європейському
контексті ці зміни були обумовлені введенням євро, технологічними досягненнями і поширенням
транскордонних операцій, в поєднанні із зростаючим попитом на дешевші і менш складні
механізми міжнародної торгівлі цінними паперами, клірингові і розрахункові структури. Однак,
незважаючи на єдину валюту євро, інфраструктура фондового ринку залишається вкрай
фрагментарною і недостатньо інтегрованою. Ще досі існує велика кількість провайдерів торгівлі,
клірингу і розрахунків, і вони ефективно не пов'язані один з одним. Крім того, ми бачимо, що
ступінь консолідації коливається між різними комплексними групами і сегментами ринкової
інфраструктури.
Процес інтеграції відносно більш виражений на центральному рівні. Суттєву економію витрат
і збільшення технічної ефективності можна очікувати як наслідок подальшого ланцюга
інтеграційних процесів. Ця перспектива вже заохочує суб’єктів ринку рухатися в напрямку
інтеграції, але цей процес все ще перебуває в зародковому стані.
У межах інтеграційного об'єднання утворюється єдиний правовий режим руху товарів, послуг,
робочої сили, фінансів, інвестицій. Під дію цього режиму підпадають лише держави-учасниці і він
не може надаватися за принципом найбільшого сприяння третім державам, якщо інше не
передбачено при створенні такого об'єднання; у межах інтеграційних об'єднань утворюється
система правових норм і принципів, які мають наднаціональний характер і є обов'язковими для
держав-учасниць. Ця система норм є відносно самостійною і в міру розвитку може
перетворюватися в окрему підсистему міжнародного права, як це відбувається у процесі
становлення права Європейського Союзу [60]. Вироблення структурованого і чіткого поняття
фінансової інтеграції дозволить точніше визначити правовий режим, в якому діятимуть учасники
ринку, наглядові органи і споживачі, подальші правові дослідження у цьому напрямку дозволять
точніше визначити позитивні наслідки фінансової інтеграції і попередити ризики, які вона несе у
собі, спрогнозувати розвиток інтеграційного фінансового права та інтеграційного фондового права.
Висновки
В Україні комплексна стратегія розвитку ринків капіталу як і раніше, нажаль, відсутня. Робоча
група зі створення такої стратегії була створенна лише 1 лютого 2010 р. Між тим, країна повинна
планувати стратегію розвитку ринків капіталу, зокрема фондового ринку, з використанням такого
ж методу, як і ЄС, а саме - методу процесу Ламфалуссі, який довів свою ефективність. Розвиток
ринків капіталу означає, по-перше, інтеграцію до європейських та світових ринків, по-друге,
зміцнення внутрішнього ринку капіталу, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
суб’єктів. Стратегії розвитку, повинні бути закріплені в законі, а не в підзаконному акті, можливо у
формі Основ законодавства з фінансових ринків, в якому будуть виділені окремі розділи щодо
банківської сфери, страхування та ринків цінних паперів.
Особливу увагу має бути приділено процесу європейської інтеграції України, меті інтеграції,
методам і етапам. Надалі на виконання визначеної стратегії необхідно визначити закони, які
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потрібно прийняти і в які необхідно внести зміни, щоб вони якнайбільше наблизилися до
законодавства ЄС. Зрозуміло, що в подальшому механізм дії буде деталізуватися підзаконними
нормативними актами. В свою чергу, до законотворчого процесу необхідно активно долучати
громадськість, учасників фондового ринку, споживачів, науковців, хоча провідна роль залишиться
за державою; - в такому разі можна буде підготовити громадськість до сприйняття європейських
цінностей і в сфері фондового ринку, зокрема стосовно додаткових послуг, вигод, можливостей і
благ, які, очевидно, можна буде отримати.
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В статье рассмотрено понятие фондового рынка как экономической категории, проблемы правового
определения фондового рынка и рынка ценных бумаг в законодательстве Украины, определено иерархию понятий и
категорий «фондовый рынок», «рынок ценных бумаг», сфер обращения различных финансовых инструментов.
Автором прослежен процесс развития правового регулирования интеграции фондового рынка как части рынка
капиталов в ЕС от учреждения Европейских Сообществ и до сегодня, определены особенности метода
интеграции фондовых рынков в ЕС (процесс Ламфалусси), его уникальность, а также сформулировано понятие
«финансовая интеграция» и ее признаки. Обращается внимание на отсутствие программного документа по
развитию фондового рынка Украины и его интеграции в европейский и мировой финансовые рынки, а также
предложен возможный вид и общая структура такого документа.
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The article examines the concept of stock market as an economic category, the problem of legal definition of stock
market and securities market in legislation of Ukraine, the hierarchy of the concepts and categories "stock market",
"securities market" and areas for various financial instruments. The author traces the development of legal regulation of
stock market integration as part of the capital market in the EU from the very establishing of the European Communities to
nowadays, the features of the method of integration of stock markets in the EU (Lamfalussy process), its uniqueness, as well
as the concept of "financial integration" and its signs. The author pays attention to the absence of the program document
for the development of the stock market in Ukraine and its integration into European and global financial markets and
proposes the possible kind and overall structure of this document.
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Події
ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ СЕМІНАР З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ
ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ІМ. ЖАНА МОНЕ
Р.А. Петров
к. ю. н., доцент

кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
доктор філософії Лондонського університету (Великобританія), президент УАЄС

За підтримки Української асоціації європейських студій та Національного університету
“Києво-Могилянська академія” відбувся перший семінар з актуальних питань права ЄС у
рамках програми ім. Жана Моне

З 2010 року факультет правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська
академія” (НаУКМА) реалізує проект за програмою Європейської Комісії ім. Жана Моне. Цей
проект передбачає викладання нових курсів, підготовку навчальних і наукових публікацій,
проведення різноманітних наукових і експертних заходів у сфері права Європейського Союзу, а
також створення в університеті кафедри права ЄС ім. Ж. Моне.
21 квітня 2011 року в рамках проекту, в НаУКМА відбувся перший фаховий семінар з
актуальних питань європейського права за темою “Вплив Лісабонської угоди на відносини між ЄС
та Україною”.
В семінарі прийняли участь: науковці, експерти з європейських студій, правники, викладачі і
студенти соціальних дисциплін, вчені, журналісти, державні службовці та працівники органів
місцевого самоврядування та інші хто цікавиться правовими аспектами відносин між ЄС і
Україною, європейськими студіями.
Під час цієї події провідні українські та іноземні науковці і експерти з права ЄС, державні
службовці обговорили вплив Лісабонської угоди на сучасні і майбутні відносини у різноманітних
сферах співробітництва між ЄС та Україною.
З головною промовою за темою “Новели Лісабонського договору та їх вплив на правову
систему ЄС та держав-членів ЄС” виступила проф. ім. Жана Моне з права ЄС університету Лідс
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(Велика Британія) Дагмар Шієк. Заступник міністра економіки України Валерій Пятницький,
представник Делегації ЄС в Україні Хосе Леон Лора та представники державних установ
(Міністерство економіки та Міністерство юстиції України) ознайомили учасників семінару з
сучасним станом відносин між ЄС і Україною, станом переговорів про укладення угоди про
асоціацію. Представник Європейського Суду з прав людини пан Павло Пушкар підняв питання
приєднання ЄС до Європейської Конвенції з прав людини та спонукав плідну дискусію.
Семінар проходив за так званим «оксфордським форматом», тобто усі доповіді
супроводжувались критичними коментарями.
З змістовними доповідями на семінарі виступили: завідувач кафедри права ЄС та
порівняльного правознавства Національного університету “Одеська юридична академія”, проф.
Олександр Вишняков, голова кафедри права ЄС ім. Жана Моне Національного університету
“Києво-Могилянська Академія” Роман Петров, завідувач кафедри європейського права
Львівського національного університету ім. Івана Франка проф. Михайло Микієвич, доцент
кафедри європейського права Львівського національного університету ім. Івана Франка Оксана
Головко.
З коментарями доповідей відповіли: Геннадій Друзенко (незалежний експерт з права ЄС),
Ксенія Смірнова (кафедра порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка), Ганна Добринська (факультет
правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська Академія”), Тарас Бик (кафедра
європейського права Львівського національного університету ім. Івана Франка).
На думку учасників, перший семінар з актуальних питань права ЄС у рамках програми ім.
Жана Моне був цікавою і плідною подією, яка надала можливість провідним фахівцям у сфері
права ЄС обговорити комплекс найактуальніших проблем, пов’язаних зі вступом в дію
Лісабонського договору і його впливом на відносини між ЄС і Україною.
Детальніша інформація та програма семінару на Порталі "Європейські студії в Україні"
Української асоціації європейських студій http://www.europa.org.ua.
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СТУДЕНТИ ПРО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

І.С. Кривцова
к.ю.н., доцент кафедри права ЄС та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»

Наукові обговорення проблем європейського права та порівняльного правознавства молодими
науковцями-початківцями у рамках нашої кафедри, у формі студентського наукового гуртка стали
традиційними. Темою для дискусії на черговому засіданні представників студентської еліти стали
євроінтеграційні перспективи України у світлі чотирнадцятого саміту Україна-ЄС, що відбувся
у Брюсселі 22 листопада 2010 р. Засідання мало форму обговорення та дискусії щодо правових
питань з оперуванням фактичними даними та матеріалами практики.
З урахуванням порядку денного чотирнадцятого саміту Україна-ЄС, засідання студентського
гуртку працювало за двома напрямками. У ході першої частини засідання було піднято питання
про прогрес перемовин Україна-ЄС стосовно підписання Угоди про асоціацію. Зокрема,
обговорювалось створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та
ЄС з метою забезпечення поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; реформи вже
здійсненні і ті, які необхідно здійснити Україною, особливо у регулюванні економічної сфери, з
метою забезпечення швидкого відновлення зростання та конкурентоспроможності; важливість
подальших зусиль у боротьбі з корупцією, поліпшенні інвестиційного клімату та ін. (студ.
О.Караіван, Н.Некрилова, І.Соколан та ін.). Окрему увагу було приділено приведенню у
відповідність до стандартів ЄС з технічного регулювання виробництва у різних галузях
промисловості в Україні, стандартів якості товарів, що на думку присутніх, має забезпечити шлях
до ринку безпечних товарів та вільної торгівлі з ЄС (студ. М.Андрющенко, Я.Макогон,
Т.Пахомова, Ю.Попова та ін.).
Друга частина засідання була присвячена обговоренню можливості та необхідності
встановлення безвізового режиму для вїзду громадян України до країн ЄС. Зокрема, дискусія
точилася з приводу змісту наданого у ході саміту Україна-ЄС Плана дій про візову лібералізацію.
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Були підняті питання: наявності законодавчої основи та матеріально-технічної бази для введення
паспортів з біометричними даними, а також вилучення з обігу теперішніх закордонних паспортів;
посилення заходів боротьби з нелегальною міграцією; удосконалення управління кордонами та ін.
(студ. Л.Адамова, Х.Наконечна, С.Ніколова, К.Чумаченко та ін.). Студенти звертали уваги на
строки виконання даного Плану, а також на наслідки скасування віз на короткотермінове
перебування громадян України на території ЄС, як для України, так і для країн Європейського
Союзу (студ. І.Бут, О.Вдовіченко, Я.Павленко та ін.). Було озвучено проблему отримання
короткострокової (Шенгенської) візи та довгострокових національних (країн-членів ЄС) віз,
громадянами України. Наведено статистичні дані з офіційних джерел про легальний виїзд
громадян України за кордон (К.Міллер, А.Ющенко та ін.).
У ході засідання прийняло участь більш ніж 50 студентів факультету цивільної та господарської
юстиції, а також факультету міжнародно-правових відносин. .
Користуючись нагодою, запрошуємо усіх охочих до співпраці та пропонуємо прийняти
участь у наступних засіданнях наукового осередку.
Більш детальна інформація про осередок
www.europa.org.ua та за тел.. + 38 (048) 234 24 37.
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ТРЕНІНГ «УСПІШНЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ»

В.Є. Селезньов
ассистент кафедри права ЕС та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»

Як відомо, успішна правозахисна діяльність неможлива без урахування усіх сучасних
засобів, особливо, міжнародно-правового характеру. Прикладом такого ефективного заходу вже
давно зарекомендували себе звернення до Європейського суду з прав людини. Як видається,
належна підготовка молодого фахівця-юриста мала б включати навички таких звернень, що не
може не відобразитись на розширенні світогляду справжнього професіонала.
Саме таку мету переслідував міжстудентський форум-тренінг «Успішне звернення до
Європейського суду з прав людини» . Його співорганізаторами та ініціаторами виступила кафедра
права ЄС та порівняльного правознавства (професор Вишняков О.К., доцент Анцупова Т.О. та
асистент Селезньов В.Є.) та Одеське обласне відділення Ліги студентів Асоціації юристів України
(студ. О.Мажеру та А.Долуденко).
У ході роботи студенти поділилися своїми знаннями та почули інформацію про засади
створення Ради Європи та Європейського суду з прав людини. Їх увазі було запропоновано
презентацію з питань щодо: підстав для звернення до Суду, порядку оформлення документів та
процедурних особливостей усереднені Суду. Крім того, присутніх було ознайомлено зі
статистичними даними щодо зверенень до Суду у розрізі по країнах як за кількістю, так і за їх
змістом.
Як логічне продовження презентації та дискусії, що розгорнулась, стала практична частина
заходу, у ході якої учасники самостійно оформлювали пакет документів та власне заяву до Суду,
що і має слугувати у якості практичного закріплення отриманих знань.
За підсумками тренінгу усім учасникам було вручено пам’ятні грамоти та за результатами
конкурсу, що було проголошено, жюри обрало переможця, Іавана Хомича, якого було відзначено
дипломом та пам’ятним подарунком.
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Досвід
ДІАЛОГ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ.
АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА
О.О. Хоменко
ассистент кафедри права ЕС та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»

Національний університет «Одеська юридична академія» має довгу історію у якості відомого
національного дослідницького центру, є наступником фундаментального спадку правової думки.
Сучасні риси університету - це розвинена наукова школа, кваліфікований штат та надійна база
підготовки для магістрів, аспірантів та докторантів за багатьма юридичними спеціальностями,
зокрема, з права ЄС та порівняльного правознавства.
В структурі університету діє одна з створених уперше в Україні кафедра права ЄС та
порівняльного правознавства. Одними з перших в Україні в університеті було введено академічні
курси з права Європейського Союзу та з порівняльного правознавства. Зараз вони включені до
навчальних планів усіх факультетів та інститутів університету. Викладачами кафедри розроблено
унікальне навчально-методичне забезпечення цих курсів, а також курсів: «Організаційно-правові
основи ЄС», «Основи європейської інтеграції», «Система європейської безпеки», «Порівняльне
цивільне та комерційне право», «Порівняльне кримінальне право», «Порівняльне екологічне
право», «Порівняльне трудове право та право соціального забезпечення», «Порівняльна
адміністративістика». Крім того, започатковано читання лекцій з права ЄС, права Ради Європи,
системи європейської безпеки та міжнародного бізнесового права англійською мовою, які
забезпечено відповідними методичними матеріалами англійською.
Кафедра виступила організатором Міжнародного круглого столу «Конституція ЄС» (квітень
2005 р.). Провідну організаційну роль кафедра відіграла у підготовці та проведенні на базі
університету Міжнародної науково-практичної конференції «Зона вільної торгівлі: Україна-ЄС»
(травень 2007 р.).
Окрім зазначених організаційних заходів здійснюється науково-дослідницька робота, зміст
якої є органічним продовженням наукових пошуків у рамках університету в цілому. При цьому
предмет та об’єкт дослідження кафедри обумовлено низкою чинників. Так, сучасні глобалізаційні
процеси стали одним з ключових чинників, що сприяє трансформаціям та зближенню правових
систем. Взаємопроникнення має місце на рівні норм, законів, правових традицій, «м’якого права»,
юридичної практики та доктрини. Міжнародна, національні та наднаціональні правові системи
зазнають процесів конвергенції, взаємопроникнення, причому предметом досліджень цей процес
має бути як в цілому, так й у рамках окремо взятої системи. Зокрема, особливий інтерес викликає
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процес діалогізації правових систем та їх компонентів, на якому було також зосереджено
дослідницьку роботу кафедри.
Діалог та взаємозв’язок правових систем здійснюється в результаті змішування їх елементів,
запозичення та копіювання, пристосування до понять та цінностей одне одного. Як це визнано у
правничій літературі, діалог підсилюється на тлі збільшення обсягу загальнонаціональних справ,
якими опікується держава, високого ступеня втягнення до міжнародних структур та зв’язаності
держави принципами та нормами міжнародного права, а також орієнтуванням на захист прав
особи, новим співвідношенням з правом, яке виходить поза оболонку суто державного
регулювання, більш гнучкими модифікаціями та сполученням державних інститутів. Вказані риси
по-різному проявляються у різних регіонах, наприклад, в ісламських державах та
на
європейському континенті.
Вихідним для дослідження питань діалогу правових систем є міжцивілізаційний діалог, адже
діалог правових систем є його органічною частиною. Рівень його здійснення припускає також
правову акультурацію, тобто засвоєння та використання правових цінностей, норм, інститутів,
процедур, рішень, форм та видів діяльності інших правових культур, правових систем, правових
сімей. Діалогізація відбувається і на рівні окремих галузей права. Найбільш суттєвим предметом
правового діалогу є традиції та цінності правової системи.
Сучасні умови висувають вимоги використання ефективних інструментів діалогу правових
систем та правових сімей. Такими інструментами можуть виступати адаптація та трансформація
правових норм. Ці інструменти отримали свою повноцінну реалізацію та набиратимуть ваги у
майбутньому завдяки процесам державно-правової інтеграції. Формами останньої є двосторонні та
багатосторонні правові зв’язки держав
(міжнародні договори) та міжнародні економічні
відносини.
Посилення інтеграційних процесів відчувається як у межах національних законодавств, так й
в рамках міжнародних організацій. Серед міжнародних структур питому вагу мають міждержавні
об’єднання, особливої значущості серед яких набирають Рада Європи, Світова організація торгівлі
та Європейський Союз. Так, Рада Європи на сьогодні займається розглядом майже усіх
найважливіших питань європейського суспільства та глобальних питань, за винятком питань
оборони, головним же чином вона концентрує свою увагу на основоположних правах і свободах
людини. Її функція не обмежується фіксацією норм, – у її рамках створено ефективний механізм
застосування Європейської конвенції з прав людини та інших договірних інструментів. Норми
Конвенції стали, крім того, визнаватися найвищими цінностями у національному законодавстві,
включно із законодавством ЄС, як зазначається у останньому його договорі - Лісабонському
договорі 2007 р..
Право СОТ та право ЄС, втім, як і, у значній мірі, право Ради Європи, формують якісно
новий зріз правових систем – наднаціональні системи - та наднаціональне право. За своєю
сутністю воно охоплює набагато більший обсяг, ніж безпосередньо правові формулювання, що їх
створено у рамках цих об’єднань. Як різновид наднаціональних систем бурхливими темпами
розвиваються інтеграційні правові системи - ЄС, НАФТА та ін.
Вищевикладене дає, на нашу думку, підстави вважати окреслені питання украй актуальними
як для наукового осягнення так і для практичного опанування. Актуальність цієї проблематики для
України є незаперечною, її зумовлено рядом ключових для правових реформ України документів
(Конституція України, Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими
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Співтовариствами 1994 р., Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18.03.2004 р., План дій
Україна - ЄС, Порядок денний Україна - ЄС, План дій Ради Європи для України. Крім того,
підсилює значущисть євроінтергаційних досліджень та розробок інтенсифікація інтеграційних
процесів у світі. Не менш важливим фактором діалогу та взаємозв’язку правової системи України з
європейськими правовими традиціями став процес зближення романо-германської
(континентальної) та англо-американської правових систем, що знайшло своє відображення у їх
конвергенції в рамках права ЄС.
У зазначеній сфері наукових розвідок кафедрою розробляються проблеми діалогу сучасних
правових систем та адаптації правової системи України до європейського права. Опрацювання цієї
проблеми було розпочато з теоретичних засад конвергенції правових систем у сучасному світі.
Зокрема, було звернено увагу на такі проблеми: правова система України на правовій мапі світу;
правові проблеми забезпечення участі України у процесах глобальної інтеграції; гармонізація та
уніфікація законодавства європейських держав та проблеми входження до європейського
правового простору. Названі блоки у своєму змісті мають розгалужену структуру, включають різні
аспекти3. Таку модель дослідження було обрано в силу того, що вона відображає каталог наукових
3

1. Теоретичні засади конвергенції правових систем у сучасному світі:; порівняльне правознавство в Україні: історичні традиції;
визначення нормативно-правового забезпечення інтеграційних економічних процесів в Україні; механізм правотворчості в рамках Ради
Європи; стандарти Ради Європи в сфері медіа; європейське право; філософсько-методологічні аспекти досліджень ісламського права;
особливості розширення Європейського Союзу та майбутнє Європейського Союзу; поняття суб’єкта міжнародного права. Первинні та
вторинні суб’єкти міжнародного прав; доктринальні підходи до питання міжнародної правосуб’єктності людини; питання
правосуб’єктності транснаціональних корпорацій; концепція сталого розвитку і право навколишнього середовища; історико-правові
аспекти становлення та розвитку фінансової системи Європейського Союзу; історично-правові аспекти та становлення зовнішньої
політики та політики безпеки Європейського Союзу; порівняльно-правові аспекти діяльності адвокатури.
2. Правова система України на правовій карті світу: порівняльне правознавство в Україні: сучасний стан і проблеми; рівні, механізми
та засоби інтеграційного регулювання в економічній сфері; право Ради Європи; дослідження законодавства і правових заходів в країнах
Східної та Центральної Європи щодо реформування управління з метою вступу до Європейського Союзу; співвідношення поняття
правосуб’єктності в європейському праві та правосуб’єктності у міжнародному праві; особливості правосуб’єктності Європейського
Союзу; екологічні права людини: порівняльний аналіз законодавства України та кран Європейського Союзу; роль, місце та характерні
ознаки фінансового права у правовій системі Європейського Союзу; проблеми правового забезпечення входження України в систему
зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу; генезис та історія формування ісламського права.
3. Правові проблеми забезпечення участі України в процесах глобальної інтеграції: сучасній стан і проблеми; проблеми об’єкта і
предмета порівняльного правознавства; особливості нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності; процеси в
інституціях Ради Європи; юридичний процес і юридичні процедури в Раді Європи: проблеми співвідношення; процес і процедури в праві
міжнародних організацій; дослідження ступеня виконання Україною Копенгагенських критеріїв реформування системи управління в
Україні;; історичні передумови утворення Європейського Союзу; правова природа та правосуб’єктність Європейського Союзу;
організаційний механізм Європейських співтовариств і європейського Союзу; система права навколишнього середовища Європейського
Союзу і України: порівняльний аналіз; правове регулювання бюджетного процесу у Європейському Союзі; перспективи входження
України в систему зовнішньої політики безпеки Європейського Союзу; концептуальні засади ісламського права; порівняльна адвокатура в
Україні.
4. Європейське право: гармонізація та уніфікація законодавства європейських держав: проблеми методології порівняльного
правознавства; методологічні основи порівняльно-правової науки; адаптація норм законодавства, що діють у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, до стандартів СОТ та Європейського Союзу; процесуальне право Ради Європи як нетрадиційна процесуальна галузь; правила
процедури статутних органів Ради Європи; розробка рекомендацій для досягнення Україною рівня міжнародних та європейських
стандартів в управлінській сфері (good governance); концепція джерел ісламського права та її структура; від Маастрихтського договору до
Конституції Європейського Союзу та Лісабонського договору (в контексті правосуб’єктності); «Конституція об’єднаної Європи» та
Лісабонський договір як принципово новий етап розвитку конституціоналізму; шляхи гармонізації екологічного права України і права
навколишнього середовища Європейського Союзу; проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у
сфері зовнішньої політики та політики безпеки.
5. Проблеми входження до європейського правового простору: порівняльне правознавство: концептуальні засади; інтеграційно-правове
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності за окремими напрямами; особливості судового процесу в Раді Європи; процесуальне право
Ради Європи: принципи, система, динаміка; узагальнення процесу гармонізації управління в законодавстві Україні відповідно до
міжнародних та європейських стандартів; вплив класичного ісламського права на формування та функціонування правових систем
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пошуків кафедри та наукових інтересів не тільки університету, а й вітчизняної правової думки в
цілому.
Слід зазначити, що подекуди у рамках даної теми дослідники кафедри виходили поза рамки
поставлених завдань, використовували розробки з комплексних сфер правового пізнання. Вони не
тільки оприлюднили свої результати у фахових виданнях, а й апробували їх з точки зору
значущості та самостійності на представницьких міжнародних наукових зібраннях, в тому числі за
кордоном: у США, Росії, КНР. Зокрема, дослідниками кафедри у процесі розкриття першого з
названих етапів - теоретичні засади конвергенції правових систем у сучасному світі - було
здебільшого зосереджено увагу на порівняльно-правових аспектах. Порівняльно-правові пошуки
професорів Аракеляна М.Р. та Дамірлі М.А. було зосереджено на опрацюванні та підготовці
монографічних досліджень, що, відповідно, у 2009 р. та 2007 р. було оформлено у виданнях:
Аракелян М.Р. Сравнительная адвокатура. – Одесса: Юридична література, 2009. – 280 с.;
Дамирли, М. Сравнительно-правовая наука в Украине: теоретико-методологические традиции
(XIX- начало XX в.в.) : Монография / М. Дамирли. ─ Одесса: Фенікс, 2007. ─ 96 с. Професори
Вишняков О.К. та Бехруз Х.Н. висвітлили поставлене перед ними завдання щодо правової
характеристики інтеграційного права та характеристики традицій ісламського права відповідно у
роботах: Вишняков О.К. Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України:
Монографія. – Одеса: Юридична література, 2007. – 288 с.; Vyshniakov O.K. Integration Law /
Fundamentals of Ukrainian Law / edited: Academician S.V. Kivalov, Professor Yu.N. Oborotov,
Professor V.A. Tulyakov. – Odessa: Yurydychna literatura, 2010. – P. 487-499, Бехруз Х.Н. Исламские
традиции права: Монография. – Одесса: Юридична література, 2006. – 296 с.
Варто відзначити й питання механізму правотворчості в рамках Ради Європи, стандартів Ради
Європи в сфері медіа, визначення європейського права, що знайшли своє відображення у роботах
доцента Анцупової Т.О.: К проблеме определения понятия "европейское право" // Актуальні
проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - 2005. - Вип. 24. ─ С.81-86; Міжнародне і європейське
право: проблеми співіснування в умовах європейської інтеграції / Т.О. Анцупова // Актуальні
проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - 2007. - Вип. 34. ─ С. 70-73/
Як випливає з першого розділу (точніше – з праць деяких його виконавців та їх результатів),
наукова робота кафедри знаходить своє втілення та зовнішнє відтворення у різних формах.
Зокрема, варто відзначити наступні наукові здобутки кафедри за п’ятиріччя: захищено
дев’ять дисертацій, причому як молодими науковцями, так і доцентами зі стажем, опубліковано
п’ять монографій, сім підручників та навчальних посібників. Можна відзначити також навчальний
посібник «Право ЄС» (за ред. Р.А. Петрова), у підготовці якого викладачі кафедри приймали
участь і який видано вже четвертим виданням з грифом Міносвіти України. Підготовлено більше
десятка методичних рекомендацій та програм академічних курсів.
Проведено успішний захист наступних дисертаційних досліджень:
докторські дисертації - Дамірлі М.А. „Предметна сфера історико-правового пізнання:
традиції й оновлення (епістемологічний аналіз)”; Бехруз Х.Н. «Еволюція ісламського права:
сучасних ісламських держав; Україна та Європейський Союз, співробітництво, та перспективи вступу до ЄС; право Європейського Союзу
і правова система України; екологічна політика України і Європейського Союзу; проблеми правового та економічного забезпечення
входження України до системи зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу.
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теоретико-компаративістське дослідження»; Вишняков О.К.
«Апроксимація правового
забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського
Союзу»;
кандидатські дисертації - Янчук Н.Д. «Правове забезпечення концепції сталого розвитку
сучасної держави: теоретико-компаративістський аналіз»; Кривцова І.С. «Методологічна роль
синергетики у порівняльно-правовому пізнанні»; Гладенко О.М. «Міжнародно-правове
співробітництво України з Європейським Союзом у сфері спільної зовнішньої політики та
політики безпеки»; Цуркан Т.Ю. «Правова політика сучасної держави у сфері міграції: теоретикокомпаративістське дослідження»; Шелестов К.О. «Домінуюче праворозуміння у функціонуванні
правових систем»; Войченко С.В. «Договори Ради Європи в кримінально-правовій сфері та їх
імплементація в Україні».
Монографічний блок досліджень кафедри представлено публікаціями: Т.О. Анцупова
«Міжнародно-правове співробітництво Причорноморських держав: сучасний стан та перспективи
розвитку» (2005 р.); Х. Бехруз «Основы цивилизационного подхода в сравнительном
правоведении» (2007 р.); М.Д. Василенко «Геополітика України» (2007 р.). Навчальна література за
науковим спрямуванням досліджень та дисциплін кафедри представлена більш ніж двадцятьма
підручниками, посібниками та методичними розробками. Особливо слід відзначити такі видання
як «Право Ради Європи: таблиці, визначення, коментарі» (автори М.А. Дамірлі, Т.О. Анцупова,
2007 р.), «Порівняльне екологічне право» (О.О.Сурілова, 2010 р.) та «Право Європейського Союзу:
Особлива частина» / За ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова. – К. : Істина, 2010).
Окремо можна відзначити, що викладачами кафедри надано ряд експертних висновків та
пропозицій для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, Конституційного Суду
України, Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові
України. Традиційною формою наукових пошуків співробітників кафедри стала участь у
конференціях, круглих столах та симпозіумах (загальна кількість заходів, у яких прийнято участь,
складає більше п’ятдесяти). Не менш узвичаєним стало опублікування наукових розробок у
збірниках праць та періодичних наукових виданнях, загальне число яких дорівнює біля півтори
сотень.
Співробітники кафедри є активними учасниками та представниками наукових інтересів не
тільки в Україні, а й на міжнародній арені і у відносинах з різними установами та закладами. Так,
слід виокремити зв’язки з російськими вченими в рамках Російської історико-правової асоціації,
Міжнародної асоціації порівняльного правознавства, Міжнародної асоціації філософії права та
соціальної філософії, які було налагоджено професором Дамірлі М.А. Професори Бехруз Х. та
проф.Дамірлі М.А. виступили на 24-му Міжнародному конгресі асоціації філософів права, що
відбувався в Пекіні), а професор Вишняков О.К. – на Конференції Світового громадського форуму
«Диалог цивилизацій» в Одесі.
Вже традиційною стала участь молодого покоління співробітників кафедри у міжнародній
школі-практикумі молодих вчених та спеціалістів з юриспруденції «Ефективність законодавства та
сучасні юридичні технології» (Інститут законодавства та порівняльного правознавства при уряді
Російської Федерації), яка працює вже три роки поспіль. Не менш плідними та важливими стали
участь О.К. Вишнякова у сесії з европейського контрактного права (Центрально-Європейський
університет, м.Будапешт), участь Х.Бехруза у форумі Міжнарідного проекту «Культура прав
людини та право загальнолюдської культури» (м.Ташкент).
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Новою формою наукових зв’язків та співробітництва кафедри став Одеський регіональний
осередок та секція права ЄС Української асоціації європейських студій, які функціонують у рамках
кафедри вже майже п’ять років, результатом діяльності яких є міжнародні науково-практичні
конференції, видання навчальних посібників з права та інші проекти. Новим напрямком
співробітництва у науковій площині стало видання електронного часопису «Європейські студії і
право», засновниками якого є УАЄС та Університет (видання включено ВАК України до числа
фахових, відповідальний редактор – О.К.Вишняков).
Наукова робота кафедри та проведення нових наукових пошуків та розробок були б
неможливими без участі молодого потенціалу кафедри, кістяк якого представлений молодими
викладачами, аспірантами, здобувачами та студентами. За показниками діяльності вони при
відносному співставленні не поступаються старшим колегам, наприклад, орієнтовна кількість
опублікованих тез та доповідей становить близько ста двадцяти. Трибуною для їх виступів та ідей
є дискусійний клуб з права ЄС, що функціонує при кафедрі під керівництвом доцента І.С.
Кривцової.
Наразі готуються до друку нові статті та доповіді, а також новий унікальний продукт –
навчальний посібник англійською мовою «EU Economic Law» (Економічне право ЄС),
розрахований на студентів, що навчаються на англомовному навчальному потоці університету.
Користуючись можливістю, кафедра запрошує усіх бажаючих до співробітництва та обміну
досвідом.
Контактна інформація кафедри: вул.Піонерська 2, к.501, м.Одеса, 65009, Україна. Тел.:
(0482)34 24 37, e-mail: laweu@mail.ru
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