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Теперішні реалії інтеграційних процесів не можуть лишити осторонь професіоналів, фахівців, 

науковців і просто талановитих  людей України та Європи. Не стали виключенням із цієї тенденції 

Одеська національна юридична академія та Українська асоціація європейських студій, які, 

уособлюючи у собі досвід відомих поважних та з гарними традиціями європейських наукових шкіл, 

пропонують Вашій увазі своєрідне поєднання плідного співробітництва правників різних країн 

Європи. Такий сплав співпраці фахівців та, в першу чергу, фундаторів журналу, надає плідне 

підґрунтя для вітчизняних та зарубіжних наукових розробок, починань та ініціатив у аспекті погляду 

на європейські студії, зокрема, у правовому ракурсі. 

У Одеській національній юридичній академії, фактично у одному з перших вищих навчальних 

закладів України, було введено курс «Право Європейського Союзу». Зараз він включений до 

навчальних планів усіх інститутів та факультетів ОНЮА. Більш того, у структурі ОНЮА діє одна з 

створених уперше в Україні кафедра права ЄС та порівняльного правознавства. Викладачі кафедри 

розробили унікальне навчально-методичне забезпечення курсів: «Організаційно-правові основи ЄС», 

«Основи європейської інтеграції», «Європейське право прав людини», «Система європейської 

безпеки» та ряд інших. Крім того, започатковано читання лекцій з права ЄС англійською мовою. З 

2001 по 2004 р.р. ОНЮА була організацією-партнером проекту ТАСІС «Студії з права ЄС». У рамках 

проекту було проведено більше 20 семінарів, українські та зарубіжні експерти підготували навчальні 

посібники з різних галузей права ЄС. Академія виступала у якості співорганізатора Міжнародної 

науково-методичної конференції «Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до 

стандартів ЄС» (листопад, 2004 р.), круглого столу «Конституція ЄС» за участю експертів з 

Зальцбурзького університету (Австрія) (8 квітня 2005 р.), встановлені тісні партнерські відносини із 

Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, у 2009 р. ОНЮА стала 

членом Асоціації європейського публічного права. 

Правові втілення та форми буття сучасного Європейського континенту (Європейський Союз, 

Рада Європи, Європейський суд з прав людини тощо) стосуються кожного науковця-громадянина 

своєї країни. Наш журнал, сподіваюсь, стане гідною науковою площадкою чи, навіть, плацдармом як 

для вже сформульованих поглядів, розробок, теорій,  так і для таких, що тільки зароджуються. 

Зазначимо, що обсяг та глибина таких наукових шукань не може не радувати. Їх множинність та 

багатоаспектність є показником  не тільки актуальності проблем Європи для науки, а й актуальності, 

насамперед, для країн Європи і самих людей, які проживають на континенті, для України та його 

народу.       

Інтерес до правових та інших соціальних загальноєвропейських питань та правової думки 

Європи відповідає європейському вибору України і підсилює інтенсивність відносин України і 

Європейського Союзу на сучасному етапі. Адже на порядку денному відносин двох утворень є 

співпраця у формі асоціації і у майбутньому - членство України у ЄС.  

Отже, шановні автори та читачі, можливість висловити Ваші думки, погляди, враження та 

тенденції у напрямку такої модернової сфери як європейські студії на сторінках нашого журналу є, як 

уявляється, цілком відкритою та створеною саме для Вас. Сучасні явища та процеси, що 

відбуваються у сьогоденному суспільстві привертають увагу фахівців різних сфер наукової 

діяльності, спонукають до нових розробок, зокрема у правничій площині. Висока концентрація уваги 

до питань Європи і права, звичайно, вимагає належним чином організованого оформлення та 

донесення такої інформації до відповідних зацікавлених кіл. Щиро сподіваємось, що наш журнал 

допоможе науковцям, спеціалістам, поділитися своїми думками та ідеями, адже завдяки сучасним 

цифровим технологіям це може бути зроблено надзвичайно оперативно та доступно.   

Цей номер є тільки первістком у цьому напрямку, але тим не менш  має допомогти 

відобразити концепцію журналу, яка полягає у науковому обговоренні актуальних питань та доктрин 

у європейських дослідженнях. До вашої уваги різні рубрики видання, якими проводиться умовний 

поділ питань, що хвилюють потенційних авторів та читачів. Тим не менш, це є попередній  поділ, 

який може зазнати модифікацій.     

Журнал є результатом спільної ініціативи Одеської національної юридичної академії і 

Української асоціації європейських студій. Таке партнерство не є випадковим. Одеська національна 

юридична академія є одним їз провідних юридичних навчальних закладів і одним з піонерів 

викладання європейського права в Україні. Українська асоціація європейських студій об’єднує 

найкращих науковців і викладачів з європейських студій в нашій країні. Тому саме така спільна 

ініціатива двох потужних установ сприяє дослідженням і вивченню різних аспектів європейських 

студій в українському науковому середовищі відповідно до найкращих світових стандартів. Мета 

цього журналу – ознайомлення міжнародного наукового середовища з результатами роботи 
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українських науковців та сприяння подальшому розвитку європейського права і європейських студій 

в Україні. 

 

 

Ківалов С.В., 

головний редактор 
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Редакторська колонка 

 
Шановний читачу!  

 

Видання цього журналу є результатом нового явища у царині суспільно-гуманітарних наук та 

освіти – активного поширення європейських студій, причому не тільки в Європі, а й по усьому 

світові. Успіхи у співпраці європейських держав в рамках таких структур як Рада Європи, 

Організація з безпеки та співробітництва в Європі, а особливо – наднаціонального утворення – 

Європейського Союзу підштовхнули людей до фахового, наукового вивчення досвіду європейської 

співпраці та європейської інтеграції у різних  напрямах.  Інтерес до такого роду тематики наростає й 

тому, що все більше відчуваються не тільки потреба, а  й реальні тенденції повсюдно у світі в 

напрямку регіональної інтеграції як свого роду «збалансовуючої» відповіді на виклики глобалізації. 

Нові форми та принципи об’єднання на міжнародній арені, коли метою є об’єднання не держав, а 

регіонів та людей, що у них проживають, об’єднання заради добробуту людей, а не проти якої-небудь 

держави чи то якогось блоку держав, єдність у різноманітті, коли  як результат наднаціональної 

економічної та політичної інтеграції виникає небачений синергетичний ефект, - все це не може не 

знаходити відгуку у серцях людей, що мешкають у не-інтегрованих країнах.  

Для України питання європейської інтеграції є стрижневим у її політичному курсі та в 

економічній політиці. Більш того – від успіхів та невдач на шляху реалізації її евроінтеграційних 

устремлінь залежить успішність зовнішньополітичного курсу країни в цілому. Ідея європейської 

інтеграції підтримується, принаймні декларативно, чи не усіма політичними силами в Україні, і тому 

ця ідея має бути і є за своєю сутністю потужним об’єднуючим українське суспільство чинником. 

Започатковуючи цей журнал, засновники ставили за мету через це видання допомагати 

нашому суспільству не тільки глибше пізнавати правові та інші соціальні явища в об’єднаній Європі, 

а й реально просуватися євроінтеграційним шляхом. Тому видання спрямоване не тільки суто 

науковим колам, а й всім фахівцям (в тому числі й майбутнім), чия діяльність тим чи іншим чином 

пов’язана з європейськими правовими, а також соціально-економічними та гуманітарними 

питаннями.  Радо будемо вітати діалог з широкими верствами людей, що цікавляться європейськими 

питаннями, зокрема – євроінтеграційними.  

Побажаємо всім нам успіху в реалізації цього проекту! 

 

Редакційна колегія 
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ПРАВОВА АПРОКСИМАЦІЯ УКРАЇНИ ДО УМОВ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
 

О.К.Вишняков, 

завідувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства  

Одеської національної юридичної академії, д.ю.н. 

 

           Угодою про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною разом з іншими спільними 

інструментами забезпечуються правові рамки відносин. Нові багатосторонні механізми 

Європейської політики сусідства та Східного партнерства мають стати додатковою рушійною 

силою цього процесу. Угода про асоціацію, що незабаром укладатиметься, має оновити спільні 

інституціональні рамки ЄС-Україна, сприяти поглибленню відносин у всіх сферах та утвердженню 

політичної асоціації та економічної інтеграції через взаємні права та зобов’язання. 

Підтверджується, що поступова конвергенція України щодо ЄС, зокрема в правовій сфері, має 

зробити внесок у подальший прогрес у взаєминах. Угода про асоціацію ЄС-Україна та інструмент з 

її імплементації («Порядок денний», 2009) мають допомогти консолідації демократичних реформ, 

зокрема судової реформи, поваги до верховенства права та прав людини, транспарентності та 

демократичної відповідальності, боротьби проти корупції, а також у зростанні участі громадян в 

процесі публічного прийняття рішень в Україні. Запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі ЄС-Україна має вести до поступової та ще більш глибокої інтеграції України до 

внутрішнього ринку ЄС паралельно з імплементацією відповідних елементів acquis ЄС. 

 

Ключові слова: ЄС, Україна, партнерство, співробітництво, політична асоціація, економічна 

інтеграція, Європейська політика сусідства, Східне партнерство, зона вільної торгівлі, внутрішній 

ринок 

 

 

Вступ 

 

Поява феномену ЄС вже довела свого часу, що участь у спільному європейському ринку є 

економічно вигідною, причому як для держав, так й для суб’єктів економічної діяльності. Усунення 

фізичних, технічних та фіскальних бар’єрів вже в умовах діючого спільного ринку і перехід на 

початку 90-х років до єдиного внутрішнього ринку ЄС з єдиною економічною політикою означало 

заощадження понад 100 млрд. екю (з появою євро він був прирівнений до екю) прямих витрат та  ще 

додатково близько 100 млрд. екю за рахунок зниження цін, підвищення ефективності виробництва та 

конкурентноздатності товарів. Вартість зазначених бар’єрів набула назву «затрати не-Європи» [1]. 

Тобто, ці затрати - величезні кошти, які європейські країни, що не є учасниками єдиного ринку ЄС, 

сплачують або недоотримують із-за своєї не-інтегрованості. З тих пір Співтовариство значно 
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просунулося вперед, перейшло до нової фази інтеграції – економічного та валютного союзу, що несе 

іще додатковий економічний ефект. Його демонструє, зокрема, практика запровадження євро як 

єдиної валюти.   

Орієнтація на ринкову економічну модель породжує проблему наближення української 

правової системи, у першу чергу тих її частин, які забезпечують економічні відносини, до західних 

правових систем як на рівні їх загальної типології, так й до регіональних та національних систем 

розвинутих західних країн. Протягом десятиліть західноєвропейські країни демонструють значне 

зростання ефективності економіки за рахунок створення в рамках ЄС інтегрованого ринку. Єдиний 

внутрішній ринок та скоординована фінансова система ЄС показали набагато вищий рівень стійкості  

стосовно глобальних кризових явищ, що виникли останнім часом. Приєднання до цього ринку на 

загальному тлі реінтеграції до Європи є викликом для України та нагальним практичним завданням, 

бо існуючий модус відносин з ЄС вже не відповідає вимогам часу. Загроза енергетичної кризи в 

Україні ще сильніше підштовхує до переходу від традиційної форми співробітництва до інтеграційної 

моделі у стосунках з ЄС. 

Приєднання України до системи угод СОТ, а також реалізація  програмних документів щодо 

інтеграції України до ЄС потребуватимуть протягом певного перехідного періоду остаточного 

опанування ринкових методів регулювання товарних майнових відносин, апробації державних 

антикризових заходів та відповідного реформування правової системи. Йтиметься про перехід від 

управління до регулювання та всебічної дерегуляції у недержавному секторі економіки у сукупності з 

підвищенням регулюючої ролі держави у державному секторі, а у кризові періоди -  щодо усієї 

економіки. Завдяки певним крокам у ринковому напрямі Україна набула статусу країни з ринковою 

економікою за законодавством США, а наприкінці 2005 р. позбулася статусу, презумованого за 

законодавством ЄС як «країна з неринковою економікою»[2].  Але потребує реформи механізм 

функціонування банківської системи, фінансових інституцій та системи фінансових послуг, цінове 

адміністрування, що в їх нинішньому стані заважає розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 

взаємовигідній торгівлі, припливу іноземних інвестицій в Україну, діяльності українських зовнішніх 

інвесторів. Державна підтримка галузей національної економіки та окремих підприємств має 

відповідати міжнародним та європейським правовим стандартам та принципам.  

 

 
1. Організаційно-правові форми співробітництва України з ЄС 

 

 

Правовою базою відносин України та ЄС поки що виступає  Угода про партнерство та 

співробітництво з ЄС від 14.06.1994 р.[3] (УПС), період дії якої подовжуватиметься до укладення 

нової базової угоди [4]. В УПС закладено програму законодавчого та регуляторного «наближення», 

без фіксованих кінцевих термінів. Слід відзначити, що участь України у окремих видах діяльності та 

програмах ЄС, включаючи такі аспекти як захист споживача, стандарти, органи з охорони довкілля та 

дослідницькі установи, є відкритими, тобто автономними. Що стосується інших напрямів, то участь 

України тут залежить від прогресу у реформах. Наприклад, підтримка країнами-партнерами УПС 

(тобто, Україною та країнами-членами ЄС) подальшого розвитку політики щодо підприємництва має 

супроводжуватися наближенням регуляторної політики України до регуляторної політики ЄС.   

Для України було передбачено обов'язок докласти зусиль для забезпечення того, щоб її 

законодавство стало сумісним із законодавством Співтовариства (ст.51 УПС).  На виконання цього 

зроблено серйозні кроки у напрямку ринкової економіки та проведено відповідні зміни в 

законодавстві. Перш за все, це прийняття Верховною Радою України  пакетів так званих 

«СОТівських» законів у зв’язку зі вступом України до СОТ.  Варто мати на увазі, що з точки зору ЄС 

членство у СОТ розглядається як інтеграційна частина позитивної економічної програми та як сигнал 

для розширення торговельних та інвестиційних зв’язків з відповідною країною. Отже, зазначені 

законодавчі зміни в Україні стали важливою складовою євроінтеграційних процесів. 

             Одним з перших документів ЄС, що визначав для України власне інтеграційний напрям, стала 

прийнята  1999 року у Ґельсінкі Європейською радою  «Спільна стратегія щодо України» [5]. У 

документі відзначалося, що основну відповідальність за майбутнє України несе вона сама, а також 

відбивалися цілі ЄС, зокрема: сприяти виникненню в Україні стабільної, відкритої, плюралістичної 

демократії, що керується принципом верховенства права і служить фундаментом  стабільно 

функціонуючої ринкової економіки на благо всього народу України; розвивати економічне 

співробітництво з Україною. «Спільна стратегія» підкреслювала, що імплементація УПС – необхідна 
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умова для успішної інтеграції України в європейську економіку і що це допоможе Україні 

підтвердити свою європейську ідентичність.  Хоча «Спільна стратегія» відбивала лише спільну 

позицію Європейського Союзу і його держав-членів, і стосовно України була одностороннім актом, 

вона, проте, визначала сама себе як основу для  подальшої спільної взаємовигідної роботи ЄС та 

України. Аналіз документів Ґельсінського самміту ЄС показує, що через них, як і через раніше 

прийняті документи ЄС з питань співробітництва з Україною, червоною ниткою проходить ідея 

інтеграції України до ЄС за допомогою активної адаптації до умов європейського і міжнародного 

правового простору.  

 

2. Багатосторонні ініціативи Європейської політики сусідства та «Східного 

партнерства» 

 

Європейська політика сусідства була сформульована у офіційних комюніке Комісії, 

адресованих Раді ЄС та Європарламенту [6], а також у пов’язаних з ними документах, наприклад, в 

окремих доповідях апарату Комісії щодо України [7].  

ЄПС знайшла відображення і в Лісабонському договорі ЄС 2007 р.[8], По-перше, закріплено 

правові терміни «сусіди Союзу», «сусідні країни» та «добросусідство». По-друге, виписано формулу 

сусідства – «особливі зв’язки» з метою створення на грунті цінностей Союзу «простору процвітання 

та добросусідства», якому притаманні близькі та мирні стосунки на засадах співпраці. По-третє, 

окреслено правові перспективи такої співпраці – укладення окремих угод з країнами-сусідами, що 

передбачають взаємні права і обов’язки та можливість «спільних дій», тобто, - більш високий рівень 

співпраці, а отже – початковий етап переходу до власне інтеграції до ЄС. Передбачена ЄПС 

можливість для України не маючи статусу члена ЄС увійти до внутрішнього ринку ЄС та зайняти там 

свою частку (stake) означатиме створення спільного ринку ЄС та України на теренах їх внутрішніх 

ринків. незалежно від питання членства в ЄС Це означає водночас і пропозицію надати для ЄС 

відповідну частку на національному ринку країни-«сусіда». Отже, цим відкривається шлях до 

поступової інтеграції національного ринку України до внутрішнього ринку ЄС.  Це є найважливішим 

проміжним етапом для повної, організаційно-інституційної, інтеграції України до ЄС. 

Економічні інтеграційні процеси потребують відповідної правової інтеграції, зокрема 

поступового наближення правового забезпечення майнових відносин товарного характеру в Україні 

до умов внутрішнього ринку ЄС, до правових засад і принципів, що діють на цьому ринку, з метою 

досягнення сполучності з нормами права ЄС та країн-членів, а згодом – гармонізації, а також 

уніфікації у деяких галузях чи напрямах.  Відкривається також перспектива функціонування в 

Україні поряд з національною правовою системою системи права ЄС в частині регулювання ринку та 

перспектива розподілу функцій регулювання між обома системами на зразок розподілу компетенції 

між ЄС та країнами-членами ЄС щодо правового забезпечення  внутрішнього ринку ЄС.  

ЄПС стала відповіддю ЄС на виклики останнього етапу розширення Європейського Союзу у 

2004 та 2007 роках. Розширення поставило перед ЄС проблему відносин з новими «сусідами» на 

Сході, в тому числі з Україною. Ідея ЄПС бере початок з Копенгагенського самміту ЄС (грудень 2002 

р.), де було визначено, що розширення ЄС надає нових можливостей для розвитку відносин із 

сусідніми країнами, заснованих на спільних політичних та економічних цінностях [9]. Запропоновано 

також програми і схему використання нових та діючих програм ЄС щодо співробітництва з країнами-

сусідами [10]. Часові межі дії нової стратегії чітко не визначено, але йдеться про період, що 

дорівнює, принаймні, десяти рокам, починаючи з 2003 року. На цей період, а також і надалі 

проголошено, що «здатність Союзу забезпечувати для своїх громадян безпеку, стабільність та сталий 

розвиток не буде більше відокремлюватися від його інтересів тісного співробітництва із сусідами», 

щоб уникнути проведення нових розподільчих ліній у Європі та забезпечити стабільність  як 

всередині, так і по другий бік кордонів нового Союзу. Поставлено за мету створення та розвиток 

«зони процвітання та дружнього сусідства», створення «кола  друзів», з яким ЄС «здійснює тісні та 

мирні стосунки, стосунки співробітництва», створення разом з «сусідами» «зони  спільного 

процвітання та спільних цінностей, що має за основу більш глибоку економічну інтеграцію, 

інтенсифіковані політичні і культурні відносини, підвищений рівень транскордонного 

співробітництва та спільну відповідальність щодо попередження конфліктів між ЄС та його 

сусідами». Стратегія сусідства стосується універсального спектру відносин (в т.ч.  «політик» ЄС у 

питаннях закордонних справ, безпеки, торгівлі, розвитку, довкілля та ін.) на міжнародному, 
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регіональному та місцевому рівнях, але головним напрямом  ЄПС є відносини економічні, точніше, 

особлива структура цих відносин.  

ЄПС не вирішує питань подальшого розширення ЄС та нового членства. Але, принаймні, вона 

визначає «сусідів», які взагалі не мають таких перспектив – неєвропейські середземноморські країни. 

Також зазначено, що питання членства в ЄС залишається відкритим, особливо для тих європейських 

країн, які чітко висловили своє бажання приєднатися до ЄС.  Хоча допускається, що, в принципі, 

питання розширення має бути обговорено, власне рамки «сусідських» відносин навіть у 

середньостроковому вимірі не включатимуть питань розширення. Разом з тим, щодо європейських 

країн-«сусідів» зазначено, що  є країни, які «на разі не мають перспективи членства в ЄС», а отже 

визнано існування країн, котрі такі перспективи мають («європейськими сусідами» є, як відомо, 

Україна, Білорусь, Молдова, Вірменія, Грузія та Азербайджан). Таким чином, зважаючи на оцінку, 

яку структурами ЄС дано Україні як лідеру серед європейських країн-сусідів у розвитку відносин в 

рамках ЄПС, можна з впевненістю стверджувати, що в рамках ЄПС за Україною фактично визнано, 

хоча й у непрямій формі, перспективу членства у ЄС. 

Звертає на себе увагу те, що країни-сусіди ЄС  мають суттєво різний рівень розвитку. Треба 

взяти до уваги і різний стан та інтенсивність їх відносин з ЄС, а також  юридичну форму. Так, з 

деякими неєвропейськими країнами Середземномор’я здійснюються відносини на основі раніше 

укладених угод про асоціацію (включно про зону вільної торгівлі, наприклад, з Ізраїлем). З іншого 

боку, угоди про партнерство та співробітництво, які ЄС уклав у першій половині 90-х років з  

Україною та Молдовою, не передбачають, на відміну від угод про асоціацію, преференційного 

режиму торгівлі як договірної умови, хоча й припускають можливість уведення такого режиму у 

майбутньому за наявності угоди про це. Відповідно різному стану реформ та економічного розвитку 

очікується і різна динаміка подальшого прогресу у відносинах з ЄС. Не зважаючи на формально 

однакові можливості, що пропонуються, диференціація між країнами-сусідами  залишається 

суттєвою складовою розвитку відносин в рамках ЄПС.  

ЄПС є «довготерміновим підходом, що сприяє реформам, сталому розвитку і торгівлі». Щодо  

України, то вона має згідно ЄПС реальні перспективи користувача усіх переваг статусу “сусіда”. 

Можливість участі у внутрішньому ринку ЄС підтверджує визначальну роль економічних відносин, 

зокрема з торгівлі та інвестицій, з точки зору «сусідської» стратегії щодо України.  Реальний прогрес, 

який демонструватиме наявність спільних цінностей та імплементацію політичних, інституційних та 

економічних реформ, включно з «вирівнюванням» (aligning) законодавства щодо європейських 

правових принципів, первинного та вторинного законодавства Співтовариства, практики Суду ЄС та 

так званого «м’якого права ЄС», тобто всього правового надбання Європейського Союзу (EU acquis), 

відкриває перед Україною як країною-сусідом ЄС перспективу подальшої інтеграції і лібералізації 

для забезпечення вільного руху осіб, товарів, послуг та капіталу. Згідно з ЄПС, якщо країна-сусід 

досягає такого рівня, то «вона стає ближчою до ЄС настільки, наскільки це можливо для країни, що 

не має статусу члена ЄС». Цим визначається, так би мовити, «верхня планка» досягнень у 

«сусідських» відносинах. 

Максимізація економічної активності та виробництва, прискорення економічного зростання 

як «фон» для розвитку відносин між ЄС та країнами-«сусідами» потребуватимуть сильної 

регуляторної влади та ефективної незалежної судової влади, які мають повноваження охороняти та 

захищати права власності. Встановлення пан-європейського рівня відкритого та інтегрованого ринку, 

що діє на основі сполучних гармонізованих правил і подальшої їх лібералізації, має принести, згідно 

з ЄПС,  значні економічні та інші вигоди як ЄС, так і «сусідам». Політична, регуляторна і 

торговельна регламентація, яка підвищує економічну стабільність та забезпечує верховенство права, 

підвищуватиме, у свою чергу, привабливість для інвесторів та зменшуватиме, чутливість «сусідів» до 

зовнішніх та внутрішніх кризових потрясінь.  

Долучення до внутрішнього ринку ЄС залежить, згідно з концепцією ЄПС, головним чином, 

від прогресу, що демонструє ефективну імплементацію політичних, інституційних та економічних 

реформ. Цей прогрес має включати «вирівнювання» законодавства щодо EU acquis. 

На довгострокову перспективу європейські «сусідські» ініціативи мають просуватися далі у 

напрямку домовленості, в якій відносини ЄС з сусідніми країнами, за кінцевим підсумком, 

поєднуватимуться у такі тісні політичні та економічні зв’язки, які на разі використовуються у рамках 

Угоди про Європейський економічний простір 1992 р. (ЕЕА) [11], куди входять ЄС і країни-члени ЄС 

та країни Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA): Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія (тобто, 

до рівня так званої «норвезької моделі»). Хоча інтеграційна форма, подібна до ЕЕА, не включає, на 

відміну від рівня інтеграції у самому ЄС, єдиної торговельної політики та єдиного митного тарифу, 
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перспектива інтеграції, подібної до ЕЕА, накладатиме на Україну більш глибокі та ширші обов’язки, 

особливо коли йдеться про «вирівнювання» щодо  законодавства ЄС або про імплементацію 

законодавства. Так, одним з термінів, які європейські експерти використовують для опису правової 

системи ЕЕА, є «гомогенність», тобто, коли ті або інші положення формулюються ідентично до 

відповідних положень законодавства ЄС і їм надається однакового сенсу та дії на територіях 

учасників ЕЕА. Для того, щоби досягти рівня «гомогенності», учасники ЕЕА мають були здатними 

досягти спільного, паралельного розвитку правопорядку ЄС та EFTA на теренах, що покриваються 

Угодою про ЕЕА. Для цього необхідно взяти до уваги як вимоги ЄС, тобто таку автономію при 

виробленні рішень, щоби  не зазнав шкоди розвиток внутрішнього законодавства ЄС, так й бажання 

країн EFTA брати участь у виробленні рішень [12]. 

     Отже, пріоритетна роль при запровадженні ЄПС щодо України належить економічним, зокрема, 

торговельним відносинам та створенню зони вільної торгівлі, поступовій інтеграції України до 

внутрішнього ринку ЄС з його «чотирма свободами» і аж до створення відносин, ідентичних 

відносинам в рамках ЕЕА; невід’ємною частиною відносин «сусідства» виступає правова інтеграція;  

адекватні правові заходи з боку України є невід’ємною умовою для договірного (конвенційного) 

преференційного режиму торгівлі та для інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. 

Ініціатива «Східного партнерства», продекларована на саміті у Празі 07.05.2009 р. у спільній 

декларації представників інституцій ЄС, двадцяти семи країн-членів ЄС та шести країн-«партнерів», 

що належать до пострадянського простору Східної Європи (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, 

Молдова та Україна) [13], стала значним кроком у розвитку відносин України та ЄС. Як відомо, 

останні розвиваються як на двосторонній, так й на багатосторонній основі. При цьому, до 

двосторонніх відносин варто прирахувати не тільки відносини за участі власне Європейського Союзу 

в особі його інститутів, а й відносини з Україною, коли на боці ЄС беруть участь також держави-

члени ЄС (наприклад, відносини за Угодою про  партнерство та співробітництво 1994 р.).   

Звичайно, «Східне партнерство» (СП) - це ініціатива багатосторонньої співпраці, але, разом з 

тим, вона, як зазначається у Спільній декларації самміту, базується на існуючих двосторонніх 

відносинах ЄС та країн-членів з вищезазначеними країнами, є «доповненням»  та розвитком цих 

відносин на новому рівні, але не їх альтернативою. СП має керуватися принципом диференціації та 

«обумовленості» (conditionality) і, отже, не є перешкодою для амбіцій тої чи іншої країни з числа 

«східних партнерів» щодо її подальших двосторонніх відносин з ЄС, в тому числі, очевидно, - й 

амбіцій щодо повноправного членства у ЄС. Крім того, відносини ЄС в рамках СП мають 

розвиватися «паралельно» співробітництву ЄС з «третіми країнами», тобто, - паралельно й 

двостороннім стосункам з країнами «шістки», включаючи Україну. Цим підкреслюється, що СП не 

протиставляється відносинам з будь-якою третьою країною, наприклад, Росією. Стосовно 

регіональних ініціатив щодо відносин між ЄС та країнами з числа «шістки», СП виконує 

«компліментарну» функцію, тобто СП та регіональні ініціативи (такі як Чорноморська синергія – 

Black Sea Synergy за участі ЄС, України та інших країн) є взаємодоповнюючими. Слід зазначити 

також й те, що СП передбачає як багатосторонні, та й двосторонні заходи.  

СП - це напрям співпраці, який прямо формулюється як інтеграційний. При цьому варто 

зазначити, що інтеграційна складова вже була раніше внесена як перспектива на рівні двосторонніх 

відносин в рамках Плану дій Україна – ЄС 2005 р. (у Розділі 16.3). Але варто відзначити й те, що 

План дій було схвалено на рівні органів з забезпечення Угоди про партнерство та співробітництво 

Україна – ЄС, тоді як СП – на найвищому рівні. 

Базоване на ЄПС, СП є її «східним виміром», але має відмінності від її формату. ЄПС 

будується на наявності спільного суходільного або морського кордону. СП ж виникло як результат 

розмежування, що сталося в рамках власне ЄПС, на «Середземноморську» («Союз для 

Середземномор’я») та «Східну» групу країн. Це розмежування має додаткову ознаку – 

Середземноморська група – це країни, які не мають навіть теоретичних перспектив на входження до 

ЄС в силу свого не-європейського географічного розташування.  У той же час «Східна» група – це 

європейські, принаймні географічно, країни, - а це дозволяє останнім теоретично вже сьогодні, згідно 

зі ст. 49 Договору про Європейський Союз, подати заявку на членство в ЄС.  

Другим важливим аспектом є те, що СП має нові порівняно з ЄПС в цілому цілі – «політичну 

асоціацію та економічну інтеграцію між ЄС та зацікавленими країнами-партнерами», що має 

досягатися за умови відповідних політичних та соціально-економічних реформ в країнах-партнерах 

[14]. Варто відзначити, що асоційовані відносини вже існують між ЄС та деякими учасниками ЄПС 

(наприклад, Тунісом), але відносини економічної інтеграції – це нова перспектива, що виникла в 

рамках ЄПС. Ця перспектива не обмежується створенням зони вільної торгівлі (ЗВТ). Хоча остання 

відкриває шлях до інтегрування, саме по собі створення  ЗВТ в її класичному вигляді, тобто, за 
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стандартами Світової організації торгівлі (Стаття XXIV Генеральної угоди з тарифів і торгівлі), не є 

інтеграцією в повному розумінні, оскільки не передбачає інтегративних ознак – наднаціонального 

органу, який наділений з боку учасників зони владними повноваженнями, та інтеграційних 

наднаціональних правових норм. Проте формулювання угоди про ЗВТ в рамках СП («глибока та 

всеосяжна угода про ЗВТ»), презумуючи правові стандарти СОТ, вочевидь, передбачає певні 

додаткові елементи порівняно з двосторонніми ЗВТ, що існують в рамках ЄПС. Крім того, варто 

зазначити, що ЗВТ з країнами ЄПС почали створюватися на двосторонній основі ще до ініціювання 

ЄПС (ЗВТ ЄС – Марокко та ін.).  

Треба підкреслити, що, не зважаючи на багатосторонній характер СП, майбутні угоди про 

асоціацію мають укладатися на двосторонній основі між відповідним «партнером» та ЄС. Це ж 

стосується й угод про ЗВТ, хоча на перспективу не виключається створення мережі (a network) 

«поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі» (deep and comprehensive FTAs) на основі 

двосторонніх ЗВТ між ЄС та країнами «шістки». Таким чином, мається на увазі так зване «нове 

покоління» угод про асоціацію, що включатимуть далекосяжну інтеграцію до внутрішнього ринку 

ЄС. 

Важливим аспектом СП є «мобільність громадян та візова лібералізація» для країн-партнерів 

паралельно з узгодженими процесами реадмісії нелегальних мігрантів, а також довгострокова 

перспектива індивідуального переходу тих чи інших країн-«партнерів» до «повної візової 

лібералізації», тобто, взаємного скасування віз.  

Ще один аспект СП – співробітництво з метою довгострокового, стабільного та безпечного 

постачання та транзиту енергії, покращення регулювання, ефективного використання енергії та 

збільшення використання її відновлюваних джерел, досягнення енергетичної незалежності.  

Не зважаючи на двосторонні стосунки, що випливають з багатостороннього СП, партнерство 

має чітку багатосторонню основу. Це стосується системи спільного прийняття рішень, що 

планується, а також «вироблення спільних позицій» та «спільної діяльності» ЄС та країн-партнерів 

СП. Передбачається відносно чітка схема регулярних зустрічей на вищому (раз на два роки) рівні та 

на рівні міністрів закордонних справ (раз на рік), що, у свою чергу, має на меті подальше 

вдосконалення СП. Крім того, заплановано зустрічі для подальшої розробки і впровадження чотирьох 

так званих «тематичних платформ», запропонованих Європейською комісією.  

Перша платформа - демократія, належне державне врядування (good governance) і 

стабільність. Для цієї платформи запропоновано напрямки: демократія та права людини; правосуддя, 

свобода та безпека; безпека та стабільність. Другою платформою є економічна інтеграція і 

конвергенція з секторальною політикою ЄС. Її напрямками запропоновано: торгову та регуляторну 

апроксимацію; соціально-економічний розвиток; напрямок щодо охорони довкілля та зміни клімату. 

Третя платформа -  енергетична безпека. Її напрямками запропоновано: посилення рамкових умов та 

солідарності у сфері енергетичної безпеки; підтримку інфраструктури розвитку, взаємних зв’язків та 

диверсифікації постачань; гармонізацію енергетичної політики. Четверта платформа – контакти між 

людьми; запропоновані напрямки: культура;  освіта і дослідження.  

Представники сторін від кожної платформи мають звітувати про результати роботи на щорічних 

зустрічах міністрів закордонних справ. При цьому участь країн СП у діяльності платформ має бути 

добровільною та базуватися на принципі співробітництва. До СП закладено також й перспективу 

співробітництва між власне партнерами «шістки» без участі ЄС. СП передбачає співробітництво (в 

тому числі інвестиційне) на базі як публічного, так й приватного секторів економіки.  

Крім чотирьох платформ, які відобажають загальні ідеї, СП включає також так звані «провідні 

ініціативи» (flagship initiatives), які мають надати СП додаткового імпульсу, реального змісту та 

зримих обрисів. Це: 1) інтегрована програма управління кордонами; 2) підтримка малого та 

середнього бізнесу; 3) сприяння регіональному ринку електроенергії, енергетичній ефективності та 

поновлюваним джерелам енергії (робота у цій сфері вже почалася реалізацією Програми INOGATE); 

4) розбудова Південного енергетичного коридору, зокрема, проекту трубопроводу «Набукко» 

(Україна не прийматиме безпосередньої участі у проекті); 5) співпраця з попередження та готовності 

до природних та техногенних катастроф і відповіді на них. Ці конкретні заходи підлягають 

фінансуванню з боку ЄС. 

Варто також відзначити принципи, на яких базується СП, - міжнародного права та 

основоположних цінностей, включаючи демократію, верховенство права  та пошану до прав людини і 

основоположних свобод, а також ринкову економіку, сталий розвиток та належне державне 

врядування.  

«Східне партнерство» не є суб’єктом права, але привертає до себе увагу процедурна форма його 

створення – «заснування» (establishing), що притаманно міжнародним та наднаціональним 
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об’єднанням, які мають міжнародну правосуб’єктність (зокрема, ЄС). СП пов’язується з 

перспективою створення «Сусідського економічного співтовариства», причому останнє має 

формуватися за взірцем ЕЕА [15] (ЕЕА – договірне об’єднання, що не має статусу суб’єкта права). 

 

 

3. Двосторонні відносини згідно з Планом дій Україна – ЄС та «Порядком денним 

асоціації Україна – ЄС». Перспективний асоційований статус України щодо ЄС 

 

Першим кроком в  напрямку економічної інтеграції України до ЄС став  План дій Україна-

ЄС, схвалений створеною ще згідно з УПС Радою з питань співробітництва між Україною та 

Європейським Союзом 21.02.2005 р.[16] з метою реалізації ЄПС щодо України, зокрема, участі у 

внутрішньому ринку ЄС [17]. Прийняття Плану змінило практику  схвалення короткострокових 

«спільних стратегій» ЄС, що мала місце щодо України. За умови виконання Плану дій було 

передбачене поширення на Україну певних існуючих в ЄС програм  та документів. План дій став 

доповненням до зобов’язань, що містяться в УПС, та своєрідним містком між УПС та майбутньою 

новою базовою угодою. Планом дій було передбачено, що ця угода має бути угодою нового типу, що 

посилюватиме співробітництво з ЄС (new enhanced agreement), порівняно з країнами, які не 

підпадають під категорію «сусідів» ЄС. 

Серед нових перспектив партнерства, економічної інтеграції та співробітництва Планом дій 

було визначено просування за рамки співробітництва до значного рівня інтеграції, у тому числі 

інтеграції через частку України у внутрішньому ринку ЄС та можливість для України брати 

зростаючу участь у ключових аспектах «політик» ЄС (тобто, відокремлених напрямів діяльності, 

поряд з політикою внутрішнього ринку).  

На наступному етапі має початися процес створення спільних правових норм та нормативних 

блоків задля підвищеного рівня форм співробітництва: зона вільної торгівлі, митний союз, 

економічний союз, спільний ринок в окремих галузях, спільний ринок, єдиний внутрішній ринок.  Ці 

механізми мають  бути задіяними як послідовно, так і паралельно, наприклад, режим вільної торгівлі 

міг би доповнюватися паралельною участю України у внутрішньому ринку ЄС в окремих 

пріоритетних промислових секторах, у яких досягнуто «вирівнювання» з європейською та 

міжнародною регуляторною та адміністративною практикою з питань стандартів, технічного 

регулювання і оцінки відповідності. Виникла також необхідність поширення інтегрованого 

енергетичного ринку ЄС на Україну та створення для цього в ЄС відповідної законодавчої бази.  

Треба прийняти до уваги, що регулювання стандартів, технічне регулювання та оцінка 

відповідності вже почали функціонувати в ЄС та Україні як «гармонізовані сфери» руху товарів. Як 

відомо, в ЄС ці питання вирішуються за допомогою директив, тобто законодавчих актів, що 

потребують змін у законодавстві країн-членів ЄС. У цих сферах мова йде не тільки про добровільну 

імплементацію законодавства ЄС в Україні, а й про «вирівнювання» щодо регуляторної і 

адміністративної практики ЄС і міжнародної практики та про їх «добровільне застосування». Якщо ж 

йдеться про сфери, інструментом регулювання у яких виступають регламенти ЄС - акти, що не 

потребують імплементації і діють безпосередньо, то в цих сферах перед Україною ставляться більш 

жорсткі та однозначні односторонні умови: наприклад, скасувати так зване «неавтоматичне» 

ліцензування (тимчасові дозволи на вивезення чи ввезення через митний кордон товарів, на які 

встановлено квоти), гармонізувати ліцензування операцій та реєстраційні вимоги у відповідності з 

існуючими у ЄС та скасувати дискримінаційні заходи щодо ввезення товарів (п.31 Плану дій). 

Регламенти мають застосовуватися без будь-яких відхилень, але, звичайно, також добровільно, як й 

директиви. При цьому механізм може бути як «транспозитарним», тобто, через перенесення норм ЄС 

до внутрішнього законодавства України, так і безпосереднім, через пряме застосування. Проте, слід 

зауважити, що останній варіант потребує змін у законодавстві України, зокрема, в Конституції 

України, де не передбачені іноземні правові акти у якості правових джерел прямої дії. 

Як один з пріоритетів до Плану дій було включене поступове усунення обмежень та 

нетарифних бар’єрів, що заважають двосторонній торгівлі, лібералізація якої, у свою чергу, є 

передумовою для початку процесу входження України до внутрішнього ринку ЄС.  Вирішення 

нагальних питань, а також, звичайно, наявність чітких правових перспектив та реальних правових 

завдань  було визначено як запоруку успішного процесу «конвергенції» у сфері економічного 

законодавства України та ЄС, яка виступатиме більш високим рівнем у процесі правової інтеграції та 

відкриватиме перспективу набуття статусу учасника внутрішнього ринку ЄС.  
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             2008 року закінчився 10-річний строк чинності УПС, після чого почав діяти механізм 

щорічного автоматичного подовження строку. Разом з тим, ще у березні 2007 року почались 

переговори з нової угоди. Після вступу України до СОТ відкрилася перспектива заснування глибокої 

та всеосяжної зони вільної торгівлі, переговори з якої почались у лютому 2008 року. Результатом 

Паризького самміту  ЄС–Україна 09.09.2008 р. була домовленість щодо формулювання назви нової 

двосторонньої «посиленої» угоди як угоди про асоціацію [18]. Це стало значним кроком, бо зміна 

назви стала ознакою також й зміни змісту, рівня та сутності майбутньої угоди порівняно з УПС. 

На засіданні в Парижі лідери ЄС і України визнали, що Україна як європейська країна 

розділяє спільні  з країнами Євросоюзу цінності. Відзначено, що нова угода про асоціацію має 

відновити для ЄС та України спільні інституційні рамки, полегшити процес поглиблення стосунків у 

всіх областях і підсилити політичну асоціацію і економічну інтеграцію через взаємні права і 

зобов'язання. визнали, що поступова конвергенція України та ЄС, особливо в правовій царині, 

сприятиме подальшому прогресу  стосунків ЄС - Україна. Відзначено також, що, оскільки переговори 

та ратифікація займатимуть певний час перед тим, як повна Угода зможе набрати чинності, має бути 

підготовлена також тимчасова угода. 

Угода про асоціацію Україна - ЄС та її імплементаційні інструменти мають консолідувати 

демократичні реформи, зокрема реформу судової влади, повагу до верховенства права та прав 

людини, прозорість і демократичну відповідальності, боротьбу з корупцією, а також зростання  участі 

громадян у творенні рішень в Україні. Як невід’ємна складова Угоди - заснування поглибленої та 

всеосяжної зони вільної торгівлі Україна - ЄС має вести до поступової та все більш поглибленої 

інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС паралельно з імплементацією відповідних елементів 

EU acquis.  

Трирічний строк Плану дій ЄС-Україна було подовжено [19] з тим, щоби згодом замінити 

його новим подібним документом. Такий документ було підписано 16.06.2009 року на засіданні Ради 

із співробітництва Україна-ЄС (набув чинності з 25.11.2009 р.). За своїм статусом «Порядок денний 

асоціації Україна-ЄС» [20] – це політичний та «довідковий документ», а за своєю природою - 

документом «м’яким», гнучким, розрахованим на свою подальшу модифікацію. Він призначений 

слугувати «дорожньою картою», супроводжуючи процес підготовки та уведення в дію угоди про 

асоціацію Україна - ЄС. Документ визначає такі конкретні пріоритети взаємин як політичний діалог, 

права людини, зовнішня та безпекова політика, економіка. Відзначається, що він є документом 

«спільної власності та спільної відповідальності сторін за його виконання», хоча мова при цьому не 

йде про міжнародно-правову відповідальність. Разом з тим, в ньому міститься ціла  низка питань 

правової діяльності з імплементації угоди про асоціацію (Див. додаток до цієї статті). 

Варто звернути увагу на те, що термін «асоціація» застосовується в угодах ЄС з третіми 

країнами, що їх укладено на основі ст. 310 Договору про заснування Європейського Співтовариства 

(ДзЄС) (теперішня ст. 217 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС)), який 

міститься у пакеті Лісабонського договору 2007 р. [21]), згідно з якою ЄС може укладати з однією чи 

більше державами або міжнародними організаціями угоди про створення асоціації, яка передбачає 

взаємні права та обов’язки, спільні дії та особливі процедури [22]. В інших угодах (як, наприклад, в 

УПС з Україною) фігурує термін «партнерство». Взятий у такому контексті, він означає добровільне 

об’єднання ЄС та третьої держави для досягнення спільної мети загального характеру та конкретних 

завдань шляхом надання одне одному певних привілеїв, дотримання певних правил поведінки, 

взаємного покладання обов’язків, зокрема, утримуватися від певних дій. Широко вживаним є й 

термін «стратегічне партнерство», який означає вид партнерства, що відрізняється довготерміновим 

чи безстроковим характером, особливими спільними пріоритетами, особливими привілеями та 

підвищеним рівнем договірної співпраці.  

Відмінність термінології полягає в тому, що «партнерство» передбачає пошук сторонами 

прийнятного для них спільного договірного правового режиму, а «асоціація», крім цього, 

уможливлює інший варіант – поширення на країну законодавства, яким вже керується інша країна 

(країни). У випадку «асоціації» з ЄС - це законодавство ЄС (певні його частини), яким керуються 

країни-члени ЄС та власне ЄС, причому третя країна не є присутньою в інституціях ЄС. Така угода 

може відсилати до конкретних актів ЄС, якими керуються обидві сторони (наприклад, ст.19 

Європейської угоди про створення асоціації між Республікою Болгарія з однієї сторони, та 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, з іншої сторони, від 08.03.1993 р., що 

діяла до 01.01.2007 р.). 

«Партнерство» передбачає певні процедури співпраці та спільні інституційні рамки. Разом з 

тим, чинні угоди про «партнерство» не надають спільним структурам компетенції приймати 

обов’язкові для сторін «партнерства» рішення. Лише на перспективу не виключається створення 
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структур, що наділені визначеними повноваженнями, наприклад, в рамках «Східного партнерства».  

На відміну від «партнерства» «асоціація» мала, згідно ДзЄС, передбачати створення «інституційних 

рамок шляхом організації процедури співпраці» (п.3 ст.300). Хоча тепер у ДфЄС терміни «угоди про 

асоціацію» та «угоди, що встановлюють особливі інституційні рамки шляхом організації процедур 

співпраці» відокремлюються (ст. 218 (6а)), у всякому разі. угоди про «асоціацію» завжди презумують 

можливість надання обов’язкового характеру рішенням інституційних структур.  

Щодо «асоціації», то найближчим до України та прийнятним для неї зразком мають бути, 

скоріш за все, «середземноморські угоди» [23]. Але, з іншого боку, згідно з оцінкою ФРН за 

підсумками її головування в ЄС у першій половині 2007 р., «посилена» угода ЄС з Україною, що має 

включати «глибоку та всеосяжну» угоду про зону вільної торгівлі, може послужити взірцем для 

подальших угод з іншими «країнами–сусідами» ЄС [24] (очевидно, включаючи середземноморських 

та інших «сусідів», ще не пов’язаних з ЄС угодою про асоціацію). Згідно з резолюцією 

Європарламенту, ЄПС має відкрити можливість діалогу ЄС з індивідуальними країнами-партнерами 

ЄПС шляхом запрошення, де і коли це буде прийнятним, до участі у таких сферах діяльності ЄС як 

спільна зовнішня політика та політика безпеки, а також представництва без права голосу у дискусіях 

в рамках робочих груп Ради ЄС з відповідних питань, зокрема, боротьби проти тероризму, 

«міжнародного співробітництва заради розвитку», прав людини, міжнародних організацій тощо [25]. 

Зазначені перспективи є реальними для України і відповідали би сутності угоди, що має у назві 

термін «асоціація».  

Термін «Угода про асоціацію» підкреслює різницю відносно відомих «європейських угод» з 

країнами Центральної та Східної Європи, які нині вже стали повноправними членами ЄС, або 

відносно «європейського партнерства» (наприклад, з Чорногорією), де терміни «європейська», 

«європейське» відображають процес підготовки до вступу до ЄС. Термін «угода про асоціацію» 

підкреслює також, що мова не йде про «кандидатство», а лише про можливу перспективу повного 

членства у майбутньому. Щодо України, згідно з рекомендацією Європарламенту на адресу Ради ЄС 

від 12.07.2007 р., про таку можливість слід зазначити в угоді про асоціацію з Україною, яка має бути 

укладеною «на основі ст. 310 ДзЄС» [26]. Посилаючись на рішення Ради ЄС від 22.01.2007 р., 

Рекомендація називає метою переговорів з Україною „поглиблення політичного співробітництва та 

досягнення поступової економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС”. Навіть коли 

йдеться про те, що, на нашу думку, можна було б сформулювати як «обмежену інтеграцію» в рамках 

ринку ЄС, це фактично відкриває для України кінцеву перспективу статусу, який можна 

сформулювати як статус «економічного учасника ЄС без відносин політичного членства».  

Першим етапом цього процесу може бути створення спільних ринків товарів та послуг у 

галузевому вимірі – енергетика, транспорт, сталеливарні вироби тощо. Другим етапом може бути 

вихід за межі традиційних засобів міжнародної торгівлі, поступове приєднання України до «чотирьох 

свобод» та створення спільного ринку з країнами ЄС на рівні, що був при заснуванні колишнього 

Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). У кінцевому підсумку – це остаточна інтеграція 

ринку України до внутрішнього ринку ЄС з перспективою переходу до спільної з ЄС та країнами-

членами ЄС економічної політики та повноцінного представництва України в інституціях ЄС при 

вирішенні питань внутрішнього ринку ЄС. 

Якщо прийняти до уваги зазначені вище висновки, змістовний контекст терміну «асоціація» є 

здатним охопити «поглиблене політичне співробітництво», та участь у «політиках» та програмах ЄС. 

Але інтеграційної складової він повною мірою не охоплює. Крім того, порівняно з угодою про 

партнерство «додана вартість» угоди про асоціацію має створюватися не стільки збільшенням сфер 

співробітництва, скільки кардинальною зміною підходів.   

             Щодо зони вільної торгівлі, то тут треба враховувати цілі та контрольні рівні. Послідовність 

економічного наближення є важливою, щоб освідчуватися, що лібералізація дійсно допомагає 

розвитку. Таким чином, преференційні торговельні відносини (зокрема, запровадження ЗВТ) 

зумовлюватимуться відкритістю ринку України, зміцненням режиму захисту права власності та 

інвестицій.  

Набуття асоційованого статусу є, безперечно, важливим етапом на шляху до повноправного 

членства в ЄС. І вже на цьому етапі необхідно враховувати існуючі вимоги для вступу до ЄС. 

Відповідно до ст. 49 ДЄС, будь-яка європейська держава може звернутися із заявою про 

бажання стати членом Союзу. Критерієм приєднання до Союзу виступає шанування засадничих 

цінностей Союзу: людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та прав 

людини у суспільстві, де превалюють плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, 

солідарність, рівність чоловіків та жінок. Отже, європейська інтеграція України  має здійснюватися у 

тій мірі, у якій Україна поділятиме ці цінності. Тому, вочевидь, усі акти України, як суто 
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євроінтеграційні документи і міжнародні угоди України, так й поточне законодавство України, мають 

на них орієнтуватися. Зважаючи на зміни в Конституції України, які мали б відбутися у разі активних 

євроінтеграційних зрушень, треба було б, щоби ці цінності знайшли у реформованій Конституції 

України належне місце. Питання також в тому, щоб перш за все усунути із поточного 

законодавства України або реформувати достатньою мірою ті норми (а їх ще багато), які цим 

вимогам суперечать, а також задіяти надійні механізми правореалізації, зокрема, реформовану 

судову систему.   

Отже, перспектива асоційованого статусу України щодо ЄС породжує нові питання щодо 

інтеграційного правового регулювання. Можна визначити такі види формату інтеграційного 

правового регулювання за глибиною та інтенсивністю регулювання: 1) формат УПС та СОТ, тобто 

імплементація УПС та норм і принципів правової системи СОТ; 2) формат ЄПС, зокрема, 

регулювання з метою зайняття «частки» на внутрішньому ринку ЄС; 3) формат інтеграційного 

регулювання відповідно до результатів переговорів щодо угоди про асоціацію, зокрема – про зону 

вільної торгівлі; 4) нарешті, на перспективу можна визначити формат регулювання відповідно до 

«передвступної» угоди, тобто такої, що передбачала би повноправне членство. 

 

 Додаток 

 

Правові питання діяльності з імплементації угоди про асоціацію, передбачені Порядком 

денним асоціації Україна – ЄС  

 

Зміцнення стабільності, незалежності та ефективності інституцій, що гарантують 

верховенство права, зокрема:  

а) сприяння процесу конституційної реформи для подальшого розвитку конституційної 

системи ефективного контролю та збалансованості між державними інститутами у світлі відповідних 

рекомендацій Венеційської комісії; 

б) посилення функціонування місцевого та регіонального самоврядування, включаючи 

використання відповідних стандартів, що містяться у Європейській хартії місцевого самоврядування; 

в)  тісна співпраця у реформуванні та підвищенні можливостей системи публічної 

адміністрації в Україні. 

Забезпечення незалежності суддів та ефективності судів та прокуратури, а також державних 

виконавчих органів шляхом: 

а) продовження реформування судової влади та судової системи для подальшого зміцнення 

незалежності,  неупередженості та професіоналізму суддів та судів, зокрема шляхом підвищення 

рівня підготовки суддів, інших офіційних осіб судів та прокурорів, а також підтримка персоналу 

судів та прокуратури та персоналу виконавчих органів; 

б) ефективної імплементації та дотримання положень цивільного, кримінального та 

адміністративного кодексів та відповідних процесуальних кодексів, базованих на європейських 

стандартах. 

Забезпечення всестороннього співробітництва з питань захисту прав людини та 

основоположних свобод, що включає як індивідуальні справи, так й питання міжнародно-правових 

актів з прав людини, зокрема, через: 

а) сприяння імплементації міжнародних та регіональних стандартів прав людини; 

б) свободу слова, зібрань та асоціацій; 

в)  забезпечення пошани до прав осіб, що належать до меншин; 

г) боротьбу проти застосування тортур та проти нелюдського та жорстокого поводження; 

д) забезпечення рівноправ’я чоловіків та жінок у соціальному та економічному житті та 

зростання участі жінок у публічному житті та у прийнятті рішень; 

е) забезпечення пошани до прав дітей; 

є) забезпечення пошани до прав профспілок та основних стандартів праці. 

Боротьба з корупцією. 

Підвищення рівня співпраці для сприяння міжнародному правосуддю та боротьбі з 

безкарністю. 

Співробітництво з питань справедливості, свободи та безпеки. 

Вирівнювання у сфері економічного законодавства, зокрема, перегляд Закону про 

Національний банк України з огляду на практику Європейського центрального банку за допомогою 

європейських експертів. 
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Розвиток законодавства України про технічне регулювання, стандартизацію, оцінку 

відповідності, ринковий нагляд, метрологію та акредитацію щодо положень, що регулюють обіг 

промислових товарів, у відповідності до рівня acquis ЄС задля усунення торговельних бар’єрів між 

ЄС та Україною. 

Започаткування постійного діалогу між ЄС та Україною для забезпечення поступового 

наближення законодавства України про санітарію, фітосанітарію, продукти споживання та корми для 

тварин, здоров’я та благополуччя для тварин до відповідного законодавства ЄС. 

Співробітництво у сфері державних закупівель, зокрема, спільна праця з метою заснування 

незалежного контролюючого органу на рівні, встановленому Директивою 89/665 із змінами, 

внесеними Директивою 2007/66, спільна праця з метою гармонізації законодавства України про 

державні закупівлі у відповідності з acquis communautaire
1
, як це встановлено у Директивах 2004/17 

та 2004/18. 

Сприяння конвергенції конкурентного законодавства і практики в Україні до відповідного 

acquis ЄС, зокрема у сферах правил  контролю за злиттям та принципів, що застосовуються при 

імплементації та реалізації законодавства про конкуренцію. 

Прийняття заходів для імплементації стандартів, що регулюють інтелектуальну власність, що 

їх втілено у Директиві 2004/48 та Регламенті 1383/2003 щодо митних операцій;  прийняття дієвих 

заходів проти контрафактної та піратської продукції (в тому числі, Інтернет-піратства) та 

забезпечення ефективної імплементації виконавчого законодавства та санкцій у відповідь на 

порушення прав інтелектуальної власності; посилення повноважень для чіткого та повного 

виконання на рівні публічної влади (адміністративної, судової та розпорядчих органів). 

Забезпечення того, щоби відповідні законодавство та процедури, а також адміністративні та 

оперативні повноваження митної адміністрації, відповідали цілям ефективного контролю та 

підтримки полегшення законної торгівлі як принципового положення, забезпечуючи тим самим  

безпеку та попереджуючи обманні дії. Модернізована митна модель ЄС могла би бути використаною 

як базис. 

Подальший розвиток митного законодавства України та його імплементаційних положень до 

рівня міжнародних правил та стандартів, що застосовуються у сфері митниці та торгівлі, включаючи 

ті, що їх розроблено ЄС, Всесвітньою митною організацією (зокрема переглянута Кіотська 

конвенція), СОТ, ООН (наприклад, Конвенція 1982 р. про гармонізацію контролю на кордонах), 

співробітництво у імплементації сучасної Гармонізованої системи з огляду на прийняття 

Комбінованої номенклатури ЄС та забезпечення чіткої та зрозумілої класифікації товарів. 

Забезпечення високих стандартів цілісності. Зокрема на кордонах шляхом застосування заходів, що 

відображають принципи Арушської декларації ВМО. Співробітництво щодо подальшого 

вдосконалення процедур і практики митної оцінки з тим, щоб зробити їх більш прозорими та 

ефективними, в тому числі шляхом обміну найкращою практикою імплементації стандартів СОТ 

(Угода про імплементацію статті VІІ ГАТТ 1994 р.), зокрема в тому, що стосується довідкових цін 

для визначення митної вартості; здійснення усіх необхідних кроків для полегшення майбутньої участі 

України у Робочій групі ЄС-ЄАВТ та у робочій групі ЄС/ЗВТЄС; вироблення за підтримки ЄС на 

запит України та імплементація всестороннього стратегічного плану для Державної митної служби 

України для вирівнювання транзитного законодавства України з конвенціями ЄС/ЗВТЄС про спільні 

транзитні процедури та спрощення формальностей у торгівлі товарами, з огляду на забезпечення 

майбутнього членства України у зазначених конвенціях та участі у спільній транзитній системі; 

оцінка можливості започаткування механізмів для обміну інформацією, зокрема щодо товарів та 

автомобілів, на рівні з відповідними стандартами та регламентами стосовно захисту інформації.  

Інтеграція ринків енергії, що включає: 

а) працю в напрямку швидкого приєднання України до Договору про енергетичне 

співтовариство; 

б) посилення повноважень та незалежності Національної комісії з регулювання електроенергії 

(НКРЄ), включаючи встановлення законодавчих рамок, необхідних для цієї мети; 

в) здійснення всіх необхідних кроків для уведення в дію закону України про принципи 

функціонування ринку природного газу який має бути у відповідності  до норм ЄС (Директива 

2003/55/ЕС, Регламент ЕС 1775/2005); 

г) повну імплементацію Спільної декларації інвестиційної конференції щодо відновлення та 

модернізацію української газотранзитної системи від 23.03.2009 р.; 

                                                           
1 Правове надбання Співтовариства. 
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д) прискорення роботи в напрямку інтеграції єдиної електричної мережі України до 

центральноєвропейської електричної мережі у відповідності до вимог Союзу з координації передачі 

електроенергії (UCTE). 

Вдосконалення та спрощення податкового законодавства, включаючи, якщо це необхідно, 

його кодифікацію; вдосконалення міжнародного податкового співробітництва з метою поглиблення 

належного управління у податковій сфері. З огляду на чесну податкову конкуренцію, врахування 

принципів Кодексу поведінки для оподаткування бізнесу. 

Співробітництво для підтримки України у підготовці до імплементації та у власне 

імплементації транспортного acquis ЄС, зокрема: 

а) імплементація правил щодо обов’язкового часу на керування автомобілем та періодів 

відпочинку в міжнародному транспортному секторі відповідно до європейських стандартів; 

б)  розгляд умов та необхідних підготовчих кроків для досягнення вільного переміщення 

автомобілів у відповідності зі стандартами ЄС щодо ваги та габаритів; 

в) підготовка та імплементація реформи портового сектора (розділення операційних та 

комерційних функцій); 

г) завершення роботи над всесторонньою Угодою про спільний авіаційний простір; 

д) розроблення та імплементація нового Повітряного кодексу України; 

е) гармонізація законодавства про авіаційну безпеку та посилення адміністративних 

повноважень авіаційної адміністрації. 

Співробітництво для підтримки України у підготовці до імплементації та у власне 

імплементації acquis ЄС з охорони навколишнього середовища, зокрема: 

а) посилення адміністративних повноважень на національному, регіональному та локальному 

рівнях, в тому числі через розробку ефективних інспекційних та виконавчих повноважень; 

б) подальший розвиток та імплементація природоохоронного законодавства України, 

природоохоронної стратегії і планів, зокрема, щодо оцінки впливу на довкілля, стратегічної оцінки 

навколишнього середовища, доступу до екологічної інформації, участі громадськості; 

в) імплементація Кіотського протоколу через діалог в рамках Робочої групи ЄС - Україна із 

зміни клімату щодо нової угоди про зміну клімату, що її має бути укладено після 2012 року, критеріїв 

відповідності для використання механізмів Кіотського протоколу та вироблення заходів, 

спрямованих на зменшення кліматичних змін та адаптації до них. 

Питання права компаній: 

а) поглиблення співробітництва з усіх питань права компаній шляхом обміну досвідом та 

інформацією щодо найкращої практики та поточних регуляторних рамок; 

б) підготовка до імплементації acquis ЄС шляхом прогресуючого зближення корпоративного 

законодавства України з acquis ЄС щодо права компаній; 

в) покращення функціонування права компаній шляхом постійного перегляду, модернізації 

відповідного законодавства та його застосування, включаючи акціонерні товариства; 

г) спрощення правил та процедур реєстрації юридичних осіб, включаючи компанії, та 

фізичних осіб, включаючи підприємців, щодо започаткування та ліквідації бізнесу; 

д) подальший розвиток політики корпоративного управління та сприяння приведенню її у 

відповідність з кодексом корпоративного управління ЄС на рівні міжнародних стандартів, а також 

поступова апроксимація з правилами та рекомендаціями ЄС у цій сфері. 

Вдосконалення національного законодавства про попередження та протидію проти 

«відмивання грошей» та фінансового тероризму, зокрема, імплементація 40 рекомендацій плюс 9 

спеціальних рекомендацій Групи з цільових фінансових дій (Financial Action Tasks Force - FATF), а 

також законодавства ЄС, що спрямоване проти відмивання грошей та на боротьбу проти 

фінансування тероризму (зокрема, положення Директиви 2005/60 про запобігання використанню 

фінансової системи на цілі відмивання грошей та фінансування терористів: Директива 2006/70; 

Регламент 1781/2006; Регламент 1889/2005. 

Оцінка відповідності законодавства України про електронні комунікації щодо acquis ЄС у цій 

сфері. 

Співробітництво для підтримки України у підготовці до імплементації та у власне 

імплементації acquis ЄС з питань аграрного розвитку та розвитку села шляхом підвищення активності 

для започаткування аграрного діалогу, зокрема через розроблення та імплементацію нового плану дій 

з метою наближення цього сектору до політики ЄС та законодавства ЄС з аграрних питань та питань 

розвитку села.  
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Використання доступних інструментів (перш за все, Угоди з науки і технології між ЄС та 

Україною) для підготовки для можливого приєднання України до Рамочної дослідницької програми 

ЄС. 

Підготовка до імплементації acquis ЄС щодо захисту споживачів та співробітництво, щоби, 

зокрема, посилити адміністративні повноваження щодо реалізації заходів по захисту споживача, 

включаючи заходи судової та законодавчої гілок влади та організації громадянського суспільства з 

«транспозиції» законодавства ЄС та його подальшої імплементації та виконання. 

Підготовка до імплементації acquis ЄС в сфері рівності, антидискримінації,  здорових та 

безпечних умов праці та трудового права. 

Обмін найкращою практикою імплементації Рамкової конвенції з та бачного контролю та 

міжнародних регламентів з охорони здоров’я. 

Здійснення спільної роботи та обміну думками для сприяння подальшої інтеграції України до 

Європейського простору вищої освіти у контексті її членства у Болонскому процесі;  робота в 

напрямку взаємного академічного та професійного визнання кваліфікації, дипломів сертифікатів про 

освіту. 

Прийняття усіх заходів для швидкого набрання чинності в Україні Конвенції ЮНЕСКО 2005 

р. про захист та сприяння розмаїттю культурного виявлення.  

Транскордонне та регіональне співробітництво, зокрема, імплементація Меморандуму про 

домовленість щодо започаткування регулярного діалогу з регіональної політики та розвиток 

регіонального співробітництва. 

Підготовка до імплементації аудіо-візуального acquis ЄС, зокрема, Директиви ЄС 2007/65 від 

11 грудня 2007 р. про послуги аудіо-візуальних медіа, що доповнює Директиву Ради 89/552, 

координація певних положень законодавства, підзаконних нормативних актів та адміністративної 

діяльності у країнах-членах ЄС щодо ведення діяльності з телевізійного мовлення. 
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ПРАВОВАЯ АПРОКСИМАЦИЯ УКРАИНЫ К УСЛОВИЯМ ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

А.К.Вишняков, 

заведующий кафедрой права Европейского Союза и сравнительного правоведения  

Одесской национальной юридической академии, д.ю.н. 

  

Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Украиной вместе с другими 

совместными инструментами обеспечиваются правовые рамки отношений. Новые многосторонние 

механизмы Европейской политики соседства и Восточного партнерства должны стать 

дополнительной движущей силой этого процесса. Соглашение об ассоциации, которое будет вскоре 

заключаться, должно оновить совместные институциональные рамки ЕС-Украина, содействовать 

углублению отношений во всех сферах и укреплению политической ассоциации и экономической 

интеграции посредством взаимных прав и обязательств. Подтверждается, что постепенная 

конвергенция Украины относительно ЕС, в частности, в правовой сфере, должна внести вклад в 

дальнейший прогресс во взаимоотношениях. Соглашение об ассоциации ЕС-Украина и инструмент 

по ее имплементации («Повестка дня», 2009) должны помочь консолидации демократических 

реформ, в частности, судебной реформы, уважения верховенства права и прав человека, 

транспарентности и демократической ответственности, борьбы с коррупцией, а также 

возрастанию участия граждан в процессе публичного принятия решений в Украине.  Создание 

http://secretariat.efta.int/WEB/European%20Economic%20Area/EEAAgreement/EEAAgreement/
http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://europa.eu/
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http://www.delukr.ec.europa.eu/files/eu/_ukraine/ukraine_eu_joint_evaluation_2008_en_pdf
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углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли ЕС-Украина должно вести к постепенной 

и еще более глубокой интеграции Украины во внутренний рынок ЕС параллельно с имплементацией 

соответствующий элементов acquis ЕС. 

 

Ключевые слова: ЕС, Украина, соглашение, партнёрство, сотрудничество, политическая 

ассоциация, экономическая интеграция, Европейская політика соседства, Восточное партнерство, 

зона свободной торговли, внутренний рынок.  

 
 

 

LEGAL APPROXIMATION OF UKRAINE TO THE EUROPEAN UNION:  
RESULTS AND PERSPECTIVES 

 
Oleksandr Vyshniakov 

 
Doctor of Law, Head of the EU Law and Comparative Law Department, Odessa National Academy of Law  

 
The EU-Ukraine Partnership and Cooperation Agreement 1994 together with other joint instruments 

have provided appropriate legal framework. The new multilateral mechanisms of the European 

Neighborhood Policy and of the Eastern Partnership would be an additional engine to this process. The 

forthcoming Association Agreement would renew the EU-Ukraine common institutional framework, facilitate 

the deepening of relations in all areas and strengthen political association and economic integration through 

reciprocal rights and obligations. They acknowledged that gradual convergence of Ukraine with the EU, 

particularly in the legal area, would contribute to further progress in the EU–Ukraine relations. The EU-

Ukraine Association Agreement and its implementing instrument (“Agenda”, 2009) would help to 

consolidate democratic reforms, notably reform of the judiciary, respect for the rule of law and human 

rights, transparency and democratic accountability, the fight against corruption as well as increasing 

citizens’ participation in public decision-making in Ukraine. The establishment of a deep and comprehensive 

Free Trade Area EU-Ukraine would lead to gradual and ever deeper integration of Ukraine with the EU 

internal market in parallel with the implementation of relevant elements of the EU acquis.  

 

Key words: EU, Ukraine, agreement, partnership, cooperation, political association, economic integration, 

European Neighborhood Policy, Eastern Partnership, free trade area, internal market.  
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ВПЛИВ СПРАВ «SIMUTENKOV» ТА «KOMBINAT» НА РОЗВИТОК ВІДНОСИН 

МІЖ РОСІЄЮ ТА ЄС 
 
 
 

П.А. Калініченко,  
 

к.ю.н., доцент кафедри права Європейського Союзу Московської державної юридичної академії 

 
У цій статті розглядається вплив Рішення Суду Європейських Співтовариств у справі 

«Simutenkov» та Рішення Суду першої інстанції у справі «Kombinat», на розвиток правового 

регулювання відносин між Росією і Європейським Союзом. Ці справи абсолютно різні за своїм 

змістом, проте, в обох випадках йдеться про забезпечення законних прав і інтересів російських 

приватних осіб на внутрішньому ринку ЄС. У статті досліджуються значення, основні висновки та 

наслідки прецедентів у справах «Simutenkov» і «Kombinat», подається аналіз їх впливу, як на 

правопорядок ЄС, так й на норми, що регулюють процеси стратегічного партнерства Росії і ЄС. 

 

Ключові слова: Європейський Союз, право, Росія, Суд ЄС, захист прав 

 

1.Вступні зауваження 

 

У цій статті розглядається вплив Рішення Суду Європейських Співтовариств у справі 

«Simutenkov» [1] та Рішення Суду першої інстанції у справі «Kombinat» [2], на розвиток правового 

регулювання відносин між Росією і Європейським Союзом (далі – ЄС), в основі якого лежить Угода 

про партнерство та співробітництво, яка започатковує партнерство між Російською Федерацією з 

одного боку, та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, з іншого, яку укладено 

24 червня 1994 р. [3] та яка набрала чинності з 1 грудня 1997 р. (далі – УПС). 

У статті досліджуються значення, основні висновки та наслідки прецедентів у справах 

«Simutenkov» і «Kombinat», надається аналіз їх впливу як на правопорядок ЄС, так і на норми, що 

регулюють процеси стратегічного партнерства Росії та ЄС. 

 

2.Справа «Simutenkov» та її наслідки 

 

Фабула та юридичні підстави справи «Simutenkov» і висновки Суду Європейських 

Співтовариств (далі – Суд) у цій справі вже дуже добре досліджені в наукових публікаціях [4, 5, 6]. 

Російський футболіст Ігор Симутенков, що грав за іспанський клуб «Депортіво» (Тенеріфе), 

оспорював дискримінаційні положення правил Королівської федерації футболу Іспанії (КФФІ). 

Правила обмежували кількість гравців, що не є громадянами держав-членів ЄС (так званих 

легіонерів), які можуть виставлятися одночасно в основному складі футбольної команди. До 

недавнього часу обмеження на участь іноземних футболістів у складі національних клубів були 

встановлені в національних футбольних лігах в більшості країн Європи. Ситуацію в країнах 

Європейського Союзу змінило рішення Суду у справі «Bosman» [7], за яким професійні спортсмени 

були визнані працівниками-мігрантами в значенні Договору про заснування Європейського 

Співтовариства. Справа «Bosman» спричинила скасування квот на легіонерів з держав-членів ЄС та 

країн Європейського економічного простору (ЕЕА). 

З наданням прямої дії положенням європейських угод про асоціацію, обмеження стали 

зніматися і для легіонерів з держав-кандидатів на членство в ЄС. Пряма дія норм цих угод була 

закріплена рішенням у справі «Deutscher Handballbund» [8, 9]. Європейські угоди про асоціацію 

містили положення про неприпустимість дискримінації працівників з третьої країни на території 

Держави-члена за ознакою громадянства. Претензії російського легіонера І. Симутенкова мали 
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обґрунтуванням Угоду про партнерство та співробітництво між Росією та Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами 1994 р., яка у параграфі 1 ст. 23 містить дослівно 

ідентичну формулу про недопустимість дискримінації працівників в трудових правах, таку, що і 

європейські угоди про асоціацію. 

Справа «Simutenkov» є однією з низки справ, в яких футболісти з країн-партнерів ЄС, що 

грають за європейські клуби, намагалися оспорити дискримінуючі положення правил національних 

футбольних організацій. Раніше до іспанських судів подавали позови російські футболісти В. Карпін 

і В.Онопко. Відомо також, що з аналогічним позовом до італійського суду звертався та виграв справу 

український футболіст А. Шевченко, що виступав за «Мілан», [10]. В той же час, розглядаючи справу 

«Simutenkov», Генеральний адвокат та Суд не взяли до уваги ці справи і той факт, що спроби 

захистити свої права в національних судах Держав-членів, посилаючись на європейське 

законодавство, що робилися працівниками з держав-партнерів, носили систематичний характер. 

Розглядаючи претензії пана Симутенкова по другій інстанції, Апеляційний орган Іспанії, 

постановив припинити розгляд справи та направити Суду Європейських співтовариств 

преюдиціальний запит, сформульований таким чином: «Чи є порушенням статті 23 Угоди про 

партнерство та співробітництво, що встановлює партнерство між Європейськими Співтовариствами 

та їх державами-членами, з одного боку, та Російською Федерацією, з іншого боку (УПС), укладеного 

на Корфу 24 червня 1994 р., застосування спортивною федерацією відносно професійного 

спортсмена, що має російське громадянство, який законно прийнятий на роботу в іспанський 

футбольний клуб, як основний підхід, правила, яке передбачає, що клуби можуть використовувати в 

змаганнях на національному рівні лише обмежену кількість гравців з країн за межами Європейського 

економічного простору?» Варто зазначити, що це запитання було сформульовано аналогічно 

запитанню, поставленому перед Судом у справі «Deutscher Handballbund». Суд прийняв запит до 

розгляду. До вимог Симутенкова приєдналася Європейська комісія. Аргументи КФФІ підтримав уряд 

Іспанії. 

За процедурою Суду паралельне дослідження обставин справи проводила Генеральний адвокат 

К. Штікс-Хакль. Її висновки у справі «Simutenkov» були оголошені до винесення рішення та 

відбилися у висновку Суду від 11 січня 2005 р. Враховуючи висновки Генерального адвоката, Суд у 

складі Великої палати 12 квітня 2005 р. виніс ухвалу у справі «Simutenkov». 

Найважливішим у цій справі було те, що у ній вперше в практиці Суду було надано тлумачення 

положеннями УПС з Росією. Тлумаченню піддалися як конкретні положення УПС, передбачені в 

ст.ст. 23, 27, 48, так й цілі та характер Угоди в цілому. Суд констатував специфічну направленість 

УПС на «інтеграцію до ширшої зони співпраці в Європі» (ст.1 УПС) порівняно з яскраво вираженими 

інтеграційними цілями угод про асоціацію та елементарними цілями угод про співпрацю. Провівши 

подібний юридичний аналіз цілей УПС, Суд, з одного боку, засвідчив факт альтернативного 

характеру партнерства по відношенню до асоціації, з іншого боку, продемонстрував близький 

інтеграційному характер як стосунків асоціації, так і партнерства. Цей важливий момент необхідно 

буде враховувати як при укладанні двосторонніх угод ЄС з третіми країнами [6, р. 831-832], так і 

країнам-партнерам, зокрема, при переоформленні договірно-правової бази стосунків між ЄС і Росією 

[11], між ЄС і Україною [12] та іншими країнами Східної Європи. 

Основним висновком Суду у справі «Simutenkov» є надання УПС характеру прямої дії в 

правопорядку Європейського Союзу. Раніше, ні на практиці, ані доктринально пряма дія угод про 

партнерство та співробітництво ніколи не визнавалася, на що звернула увагу Генеральний адвокат в 

своєму висновку у справі, навівши думки провідних вчених у цій сфері – М. Кремони [13, р. 87], 

М.Мареску,  Е.Монтагуті [14, р. 1327]. 

Тлумачення Судом параграфа 1 ст. 23 УПС, як такого, що має пряму дію, дозволяє російським 

громадянам домагатися захисту своїх прав і законних інтересів в судах держав-членів, безпосередньо 

посилаючись на положення УПС. Крім того, це стосується не лише трудових прав громадян РФ, -  

пряму дію відповідно до вирішення Суду отримали норми ст. 23 Угоди, а також деякі інші положення 

(див. п. 28 Рішення). Відповідно, слід погодитися з авторитетною думкою голландського професора 

А. Келлерманна у тому, що справа «Simutenkov» дає можливість захисту прав в національних судах 

не лише фізичним особам, але і юридичним особам – російським компаніям, що мають бізнес на 

території Співтовариства [15]. Справа «Simutenkov» може стати міцною основою появи системи 

правових гарантій для російських інвесторів в ЄС. 

В той же час, що стосується Росії, такої проблеми ніколи не існувало. УПС відповідно до ч. 4 

ст. 15 Конституцій РФ є частиною правової системи Росії, а відповідно до ч. 3 ст. 5 Федерального 

Закону від 16 червня 1995 р. «Про міжнародні договори Російської Федерації» № 101-ФЗ [16] має 

пряму дію на території Росії. Російські суди неодноразово застосовували УПС, у тому числі, для 
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захисту інтересів європейських інвесторів, існує стійка судова практика в цьому питанні [17,18]. В 

зв'язку з цим не зовсім зрозуміло, що пропонує фінський юрист М. Кауппі, кажучи, що «потрібне, 

напевно, добитися якоїсь взаємності від Росії» в питаннях прямої дії УПС [19, с. 50]. 

Звертає увагу і той факт, що аргументація Суду на користь прямої дії УПС викликала різку 

критику з боку іспанських властей [19, с. 50], що, втім, має пояснення, оскільки офіційна Іспанія 

виявилася програвшою стороною. 

Справа «Simutenkov» мала революційні наслідки для застосування УПС та інших Угод ЄС з 

третіми країнами в правопорядку Європейського Союзу та його Держав-членів. Суд поширив пряму 

дію не лише на положення угод про асоціацію і угод про партнерство та співробітництво, але й надав 

плацдарм для поширення цієї юридичної властивості на всі угоди ЄС з третіми країнами. Принцип 

прямої дії норм права Європейського Союзу є одним з основоположних принципів європейського 

права. У контексті даного принципу в прецедентному праві Суду за багато років було виведено 

правило про пряме застосування норм міжнародних угод ЄС з третіми країнами в правопорядку ЄС 

та правопорядках його держав-членів. Прецедент у справі «Simutenkov» став одним з останніх 

штрихів в поширенні Судом прямої дії на положення угод такого роду. У зв'язку з цим, складно не 

погодитися з думкою P. Холгаарда, що порівнює наслідки справ «Deutscher Handballbund» та 

«Simutenkov» для угод з третіми країнами як джерел права ЄС, з наслідками справи «Marshall» для 

Директив ЄС [20, р. 252-253]. 

Таке зрівнювання в юридичних властивостях різних категорій міжнародних договорів ЄС 

отримало підтвердження в подальшій практиці Суду. Застосувавши аналогію з рішеннями у справах 

«Deutscher Handballbund» і «Simutenkov», Суд на прикладі Євросередземноморської угоди про 

асоціацію з Тунісом 1997 р. визнав пряму дію за категорією євросередземноморських угод про 

асоціацію в рішенні у справі «Gattoussi» [21]. Вперше специфічний різновид угод про асоціацію 

отримав пряме застосування на основі аналогії з угодою менш привілейованого порядку, а не 

навпаки. 

В той же час, кажучи про рішення Суду, констатуючі пряму дію міжнародних угод ЄС, варто 

звернути увагу також на три наступні моменти. По-перше, переважна більшість рішень про пряму 

дію угод ЄС з третіми країнами виносилися у справах про застосування соціально-трудового блоку 

норм даних угод. По-друге, усі справи про пряме застосування угод з третіми країнами розглядалися 

Судом за запитом національних судів держав-членів в преюдиціальному порядку, що говорить про 

наявність у кожному випадку приватного інтересу в прямому застосуванні положень таких угод. По-

третє, зі всіх справ, розглянутих Судом відносно прямої дії тієї або іншої угоди, на сьогоднішній день 

в силі залишаються лише Угода про асоціацію з Туреччиною 1963 р., Угода про партнерство та 

співробітництво з Росією 1994 р. та Євросередземноморського угода про асоціацію з Тунісом 1997 р. 

Розвиток практики Суду після справи «Simutenkov» в питаннях прямої дії повністю розвіює 

побоювання ряду українських фахівців в тому, що прецедент з тлумачення УПС з Росією неможливо 

буде поширити на інші УПС [22, p.37; 23, p.14]. Зокрема, у випадку з Україною існує відмінність у 

формулюваннях українського та російського УПС в питанні недискримінації їх громадян в трудових 

правах на території ЄС (ст. 24 українського УПС говорить лише про намір сторін, але не про 

обов'язок, як в ст. 23 російського УПС). Проте, в справі «Simutenkov» йдеться про пряму дію деяких 

її положень взагалі як угоди про партнерство та співробітництво, що, на нашу думку, дозволяє 

поширити цю властивість на положення, що здатні мати пряму дію та містяться в інших УПС. Якщо 

ст. 24 не здатна мати прямої дії, її можуть мати інші статті УПС з Україною. 

У зв'язку з цим, доречно згадати, що для розвитку судової практики та прецедентного права 

Суду становить великий інтерес новаторський метод лінгвістичного зіставлення автентичних текстів, 

використаний Генеральним адвокатом К. Штікс-Хакль при дослідженні застосовності положень 

УПС. Це підкреслила інша генеральний адвокат Е. Шарпстон у своєму висновку від 16 березня 2006 

р. у справі «Spain v. Council» [24]. Розглянувши правові та фактичні підстави прецеденту, 

Генеральний адвокат приділила особливу увагу розгляду положень ст. 23 УПС в ізоляції, тобто на 

основі лінгвістичної оцінки автентичних текстів УПС. Аналізуючи 16 автентичних текстів УПС на 

всіх мовах ЄС та російській, Генеральний адвокат прийшла до висновку, що 13 з них, включаючи 

російський текст, говорять про зобов'язання Сторін відповідно до статті 23 УПС. В той же час, в 

трьох інших варіантах тексту говорилося про намір Сторін – в грецькому про «прагнення», в 

іспанському про «переслідування мети», в голландському – про «докладання зусиль». 

Справа «Simutenkov» є логічним продовженням прецеденту Суду у справі «Bosman». 

Положення п. 1 ст. 23 УПС по аналогії із справами «Deutscher Handballbund» і «Bosman» були визнані 

такими, що кореспондують нормам ст. 39 Договору про заснування Європейського Співтовариства. 
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Більш того, прецедент у справі «Simutenkov» дав широке тлумачення забороні недискримінації 

в трудових правах громадян третіх країн, що працевлаштувалися на законних підставах в ЄС. У 

справі чітко говориться про рівність не лише в умовах праці (як це проголошується в Хартії 

Європейського Союзу про основні права), але і в тому, що стосується оплати праці і умов звільнення. 

На факт широкого тлумачення принципу у справі «Simutenkov» надалі вказав Генеральний адвокат 

М. Мадуро в своєму висновку від 27 травня 2007 р. у справі «International Transport Workers’ 

Federation» [25]. З іншого боку, ані Генеральний адвокат, ані Суд, розглядаючи справу «Simutenkov», 

не вказали на положення параграфа 3 ст. 15 Хартії Європейського Союзу про основні права 2000 р. 

Хартія встановила, що громадяни третіх країн, які отримали дозвіл займатися трудовою діяльністю 

на території держав-членів, мають право на умови праці, аналогічні тим, якими користуються 

громадяни Союзу. 

Справа «Simutenkov» має важливі наслідки для стосунків Росії і Європейського Союзу. У цій 

справі вперше за півтора десятки років партнерства та співробітництва між Росією і 

Співтовариствами, інститути ЄС «повернулися обличчям» не до російських офіційних органів або 

російського політичного істеблішменту, - Суд та Комісія підтримали вимоги звичайного російського 

громадянина. Після справи «Simutenkov» питання захисту прав російських громадян та російського 

бізнесу на території ЄС остаточно увійшло до юридичного русла, що дозволяє використовувати 

абсолютно інші, неполітичні підходи до реалізації та деталізації цих положень УПС. 

 

3.Справа «Kombinat» та її наслідки 

 

Суд першої інстанції при Суді Європейських Співтовариств виніс 10 вересня 2008 року рішення 

у справі T-348/05 «Kombinat», в якому визнав справедливість позовних вимог російської компанії 

ВАТ «Кірово-Чепецкий хімічний комбінат», що оспорювала введення Радою Європейського Союзу 

антидемпінгових заходів щодо своєї продукції – нітрату амонію. Це рішення є безпрецедентним, 

оскільки російські компанії раніше не намагалися оспорювати антидемпінгові заходи і захистити свої 

інтереси, використовуючи судову систему Європейського Союзу [26]. Справа «Kombinat» абсолютно 

не схожа ні за своїх фактичних і юридичних обставин, ні за своїх висновках на справу «Simutenkov». 

Вони просто не мають нічого спільного, крім того, що обидві спрямовані на захист законних 

інтересів російських приватних осіб. 

По-перше, на відміну від справи «Simutenkov», справу «Kombinat» розглядав не Суд 

Європейських Співтовариств, а Суд першої інстанції (СПІ). По-друге, на відміну від справи 

«Simutenkov», де мав місце пріюдиціальний запит національного суду держави-члена ЄС, справу 

«Kombinat» було порушено за позовом російської компанії на підставі ст. 230 Договору про 

заснування Європейського Співтовариства, що надає право будь-якій фізичній та юридичній особі 

(відповідно, й юридичній особі, заснованій в Росії, яка не є членом Європейського Союзу) на 

оскарження рішень інститутів ЄС. Відповідачем за позовом був інститут ЄС, що прийняв 

оспорюваний Регламент – Рада Європейського Союзу. Комісія була притягнута СПІ до підтримки 

заперечень відповідача. Суть вимог була у скасуванні Регламенту № 945/2005 [27] як прийнятого на 

порушення Базового антидемпінгового регламенту 1995 р. За своєю юридичною природою позов 

російської компанії був класичним прикладом т.з. «позову про анулювання», в рамках якого СПІ 

розглядає законність прийнятого європейськими інститутами акту і скасовує його в разі виявлення 

невідповідності. По-третє, на відміну від справи «Simutenkov», в справі «Kombinat» не розглядалися 

питання застосування або тлумачення УПС з Росією. Не дивлячись на те, що застосування 

антидемпінгових процедур є дозволеною формою нетарифного захисту на основі ст. 18 УПС, в 

своєму рішенні СПІ у справі «Kombinat» навіть не згадує про УПС та справу «Simutenkov». Питання 

полягало у застосуванні права Європейського Союзу на території ЄС. Це була виключно практична 

судова справа. 

ВАТ «Кірово-Чепецкий хімічний комбінат» став першою російською приватною особою, що 

звернулася до судових інстанцій ЄС за захистом своїх законних інтересів, порушених діями 

європейських політичних інститутів. Більш того, російська юридична особа виграла справу проти 

головного законодавчого органу Європейського Союзу. Це в черговий раз підтверджує аргумент про 

зміну ставлення до російських компаній з боку судової системи ЄС. Воно зовсім не схоже на те 

підозріле ставлення до радянського зовнішньоекономічного підприємства «Технопромімпорт», яке 

просліджується у рішенні Суду ЄС у справі C-367/89 «Richardt» [28]. Це ставлення сьогодні більш 

довірче, як до рівних і повноцінних гравців внутрішнього ринку, статус яких вимірюється 

приналежністю до держави, що не є членом ЄС, і підлягає захисту за законодавством ЄС. 
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Головне значення справи «Kombinat» в тому, що вона відображає позитивні тенденції в 

розвитку торговельних та економічних зв'язків між Росією і ЄС, які сьогодні відображаються у 

взаємопроникненні ринків і створенні систем гарантій для їх гравців. Вперше російська компанія-

експортер скористалася судовим захистом структур правосуддя ЄС для заперечування законності 

антидемпінгових санкцій, що приймаються ЄС стосовно її товарів. Це питання тепер є проблемою не 

російських зовнішньоекономічних структур у взаєминах з ЄС, а проблемою, яку доводиться 

вирішувати самим органам Європейського Союзу. 

Справа «Kombinat» – це лише перший розглянутий позов з цілого ланцюжка позовів, поданих 

російськими товаровиробниками (експортерами) до СПІ у аналогічних спорах. На початок 2009 р. 

офіційно СПІ взяв до розгляду наступні справи: 

–  справа T-84/07 за позовом МХК «Єврохим» до Ради, поданим 13 березня 2007 р.; 

– справа Т-190/08 за позовом ВАТ «Челябинський електрометалургічний комбінат» та ВАТ 

«Кузнецькі феросплави» до Ради, поданим 14 травня 2008 р.; 

– справа T-234/08 за позовом МХК «Єврохим» до Ради, поданим 10 червня 2008 р.; 

 – справа T-235/08 за позовом ВАТ «Акрон» та АТ «Дорогобуж» до Ради, поданим 9 червня 

2008 р. 

Крім того, справа «Kombinat» стала стимул-реакцією до судового оспорювання 

антидемпінгових мит виробниками/експортерами з інших країн СНД. З позовами до Ради про 

анулювання звернулися Нижньодніпровський трубний завод та Нікопольський трубно-прокатний 

завод (справа Т-249/06) з України і актюбінське ТНК «Казхром» (справа Т- 192/08) з Казахстану. Все 

це говорить про сучасну тенденцію, що намітилася, у захисті законних інтересів виробників з 

колишніх республік СРСР в антидемпінговій політиці ЄС, пов'язану з розвитком використання 

засобів оспорювання антидемпінгових заходів в судових установах Європейського Союзу. 

 

4.Висновок 

 

Гарантії прав і законних інтересів російських фізичних та юридичних осіб є головним питанням 

у стосунках Росії з ЄС. УПС містить мінімальні необхідні положення відносно забезпечення таких 

прав. Прецеденти у справах «Simutenkov» та «Kombinat» розвивають їх та закладають на практиці 

фундамент для створення принципово нової бази захисту інтересів російських інвесторів за 

кордоном, який грунтується не на політичній волі керівництва ЄС і Росії, а на чітких юридичних 

формулюваннях за межами політичних ігор. 

Можливість отримання захисту своїх прав і законних інтересів за законодавством ЄС відкриває 

нові горизонти для російських громадян та компаній, що здійснюють діяльність на території 

Європейського Союзу. 

 
Література 

 

1. Case C-265/03 Igor Simutenkov v. Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol [2005] 

ECR I–5961 

2. Case T-348/05 JSC «Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat» v. Council // Official Journal of the European 

Union. – 2008. – C272. – P.173. СЗ РФ, 1998. - № 16. - Ст. 1802; ОJ 1997 L 327/1 

4. Калиниченко П.А. Защита прав российских частных лиц в Европейском Союзе в контексте Решения Суда ЕС 

по делу Симутенкова // Закон. -  2008. - № 1. - С. 211-220 

5. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский Союз в 2004–2005 годах. – СПб, 2006. 

- С. 375-381 

6. Case note by Hillion C. “Case C-265/03 Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española 

de Fútbol [2005] ECR I-2579”, 45 CMLRev. (2008) 815-833 

7. Case 61/89 Union Royale Belge des Sociétés de Football Association v. Jean-Marc Bosman, Royal Club Liégeois SA 

v. Jean-Marc Bosman and others, Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. Jean-Marc Bosman 

(Bosman) [1990] ECR I–3551 

8. Case 438/00 Deutscher Handballbund еV v Maros Kolpak [2003] ECR I-4135 

9. Case note by Dubey J-P. “Case 438/00 Deutscher Handballbund eV v Maros Kolpak [2003] ECR I-4135” 42 

CMLRev. (2005) 499-522 

10. Андрийчук О. Грозный ответ УЕФА // Газета UA от 14.06.2006 (Выпуск 16) 

11. Kalinichenko P., Shaping the Strategic Partnership Acquis in the Context of a Future Treaty on Strategic Partnership 

between Russia and the European Union, The Uppsala Yearbook of East European Law 2006 (Ed. Hobér K.). - London, 

2008. - P. 3-12 



 26 

12. Petrov R. The New EU-Ukraine Enhanced Agreement versus the EU-Ukraine Partnership and Cooperation 

Agreement: Transitional Path or Final Destination? / Eds. F. Maiani, R. Petrov, E. Mouliarova. - MWP 2009/10. - P. 

39-45 

13. Cremona M. Citizens of Third Countries: movement and employment of migrant workers within the European 

Union. – LIEI, 1997. - Р. 87 

14. Maresceau M. and Montaguti E. in ‘The Relations between the European Union and Central and Eastern Europe: A 

Legal Appraisal’. - CMLRev. 1995.  - Р. 1327 

15. Келлерманн А. К вопросу о равном обращении к российским компаниям в Европейском Союзе // 

Российское право в Интернете. - М., 2005. - № 2. - [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://rli.consultant.ru/magazine/2005/02/eu_law/art4 

16. СЗ РФ, 1995. - № 29. - Ст. 2757 

17. Калиниченко П.А. Применение Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС в российских 

судах // Закон, 2007. - № 11. - С. 225-234 

18. Калиниченко П.А. Право Европейского Союза в практике российских судов. // Закон, 2008, № 11. - С. 99-

108 

19. Кауппи М. Прямое действие международных соглашений во внутреннем праве ЕС // По пути к Договору о 

стратегическом партнерстве между Россией и Европейским союзом. - М., 2007. - С. 45-50 

20. Holdgaard R. External Relations Law of the European Community. Legal Reasoning and Legal Discourses. - The 

Netherlands: Wolters Kluwer, 2007 

21. Case 97/05 Mohamed Gattoussi v Stadt Rüsselsheim [2006] ECR I-11917 

22. Muraviov V. The Impact of the EU Acquis and Values on the Internal Legal Order of Ukraine // European 

Integration Without EU Membership / Eds. Maiani F., Petrov. R., Mouliarova E. - MWP 2009/10. - P. 37 

23. Petrov R. Legal Basis and Scope of the New EU-Ukraine Enhanced Agreement. Is there any room for further 

speculation? - MWP 2008/17. - P. 14 

24. Case C-310/04 Spain v. Council [2006] ECR I-0000 

25. Case C-438/05 The International Transport Workers’ Federation and The Finnish Seamen’s Union v. Viking Line 

ABP and OÜ Viking Line Eesti. - ECR I-0000 

26. Калиниченко П.А. Дело «Кирово-Чепецкий химический комбинат против Совета» и защита интересов 

российского бизнеса в антидемпинговой политике ЕС. // Закон, 2009, - № 4. - C. 194-202 

27. // Official Journal of the European Union. – 2005. –L 160. – З.1 

28. Case C-367/89 Criminal proceedings against Aimé Richardt and Les Accessoires Scientifiques SNC [1991] ECR I-

04621 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ДЕЛ «SIMUTENKOV» И «KOMBINAT» НА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС 

 

П.А.Калиниченко, 
 

к.ю.н., доцент кафедры права Европейского Союза Московской государственной юридической академии 

 

В настоящей статье рассматривается влияние Решения Суда Европейских Сообществ по делу 

«Simutenkov» и Решения Суда первой инстанции по делу «Kombinat», на развитие правового 

регулирования отношений между Россией и Европейским Союзом. Данные два дела абсолютно 

разные по своему содержанию, однако оба они направлены на обеспечение законных прав и 

интересов российских частных лиц на внутреннем рынке ЕС. В статье исследуются значение, 

основные выводы и последствия прецедентов по делам «Simutenkov» и «Kombinat», дается анализ их 

влияния, как на правопорядок ЕС, так и на нормы, регулирующие процессы стратегического 

партнерства России и ЕС. 
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This Article looks at significance, main conclusions and consequences of the ECJ case «Simutenkov» 

and the CFI case «Kombinat» for the relations between Russia and the European Union. These two cases 

are absolutely different in their contents, but both of them aim to ensure rights and interests of Russian 

nationals in the EU Internal market. The article analyzes impact of these cases on the EU legal order and on 

the Russian legal order, as well as on the legal basis of the EU-Russia strategic partnership. 
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АДАПТАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СОГЛАШЕНИЯХ ОБ АССОЦИАЦИИ. 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ОПЫТ 
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к.ю.н., доцент кафедры отраслевых дисциплин  

Национального университета «Киево-Могилянская Академия» 

 
Украина открывает новую главу в двусторонних отношениях с ЕС. Соглашение о партнерстве и 

Сотрудничестве между ЕС и Украиной уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня. С 2007 года 

Украина и ЕС начали переговорный процесс по заключению договора об ассоциации, в котором 

закладывается фундамент усиленного сотрудничества между Сторонами в политической и 

экономической сферах. В связи с этим представляет интерес опыт договорных отношений ЕС с 

другими странами в рамках договоров об ассоциации. Настоящая статья посвящена изучению 

средиземноморского опыта, особенно договоров об ассоциации с Израилем и Тунисом. В статье 

освещены цели и отдельные положения этих договоров, что может представлять интерес для 

будущего договора об ассоциации между ЕС и Украиной. 

 

Ключевые слова: адаптация законодательства, ассоциация, средиземноморские страны, 

Украина 

 

Введение 

 
Украина вступает в новую фазу отношений с Европейским Союзом (ЕС). С 2008 г. закончилось 

действие Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое в период с 1998 г. и по 

сегодняшний день (в режиме пролонгации) регулирует двусторонние отношения между ЕС и 

Украиной в политической, экономической, правовой, культурной и иных сферах. Сегодня, СПС уже 

не отвечает реалиям экономического и политического развития Украины и ее евроинтеграционным 

устремлениям. С 2003 г. Украина участвует в Европейской политике соседства, а в 2008 г. Украина 

получила статус полноправного члена Всемирной торговой организации (ВТО). Эти и другие 

события способствовали тому, что ЕС инициировал переговоры по заключению нового 

двустороннего соглашения об ассоциации с Украиной, которое придет на смену СПС, и будет 

преследовать цель политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС. 

Официальные переговоры по заключению нового соглашения начались 5 марта 2007 г. и могут 

продлиться до 2010 - 2011 гг. Ожидается, что целями нового двустороннего соглашения об 

ассоциации между ЕС и Украиной будет создание «глубокой и всеобъемлющей» зоны свободной 

торговли и улучшение доступа украинских субъектов хозяйствования к свободам внутреннего рынка 

Европейского Сообщества. В тоже время институты ЕС недвусмысленно заявляют, что новое 
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соглашение не будет предусматривать цели вступления Украины в ЕС, как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. В связи с этим вызывает интерес, какие обязательства по адаптации 

национального законодательства к праву ЕС может содержать в себе новое соглашение об 

ассоциации между ЕС и Украиной? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо проанализировать 

уже существующую договорную практику ЕС с другими ассоциированными странами, которые не 

имеют долгосрочной перспективы вступления в ЕС, но достигли высокого уровня экономической 

интеграции в ЕС. К сожалению, в украинской юридической науке эти вопросы детально не 

рассматривались. В данной работе будет сделана попытка восполнить такой пробел. 

В качестве наиболее подходящего образца двусторонних договорных отношений между ЕС и 

ассоциированными странами предлагается изучить соглашения о европейско-средиземноморском 

сотрудничестве между Европейским Сообществом и средиземноморскими странами (СЕСС). Опыт 

реализации этих соглашений может быть интересен для Украины по двум причинам. Во-первых, 

стороной СЕСС выступают страны, которые, как и Украина, являются участниками Европейской 

политики соседства. Страны средиземноморского региона реализовывают ассоциированные 

отношения с ЕС многие годы, и накопили опыт, который может быть полезен для Украины. Во-

вторых, целью СЕСС является политическая ассоциация и глубокая экономическая интеграция, но не 

членство средиземноморских стран в ЕС. Именно такую цель, скорее всего, будет преследовать и 

будущее соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Следовательно, можно предположить, 

что опыт реализации СЕСС может учитываться ЕС при заключении нового соглашения об 

ассоциации с Украиной.  

СЕСС заключены в рамках политики Европейско-Средиземноморского сотрудничества, которое 

регулирует отношения между ЕС и двенадцатью средиземноморскими странами с 1995 г. [1]. 

Основные цели политики Европейско-Средиземноморского сотрудничества изложены в 

Барселонской Декларации 1995 г. [2], в которой провозглашается цель создания зоны мира, 

процветания и стабильности в средиземноморском регионе без формального членства стран региона 

в ЕС [3]. Широкие цели политики Европейско-Средиземноморского сотрудничества дополняются так 

называемым «Барселонским процессом», цели и задачи, которого закреплены в Общей Стратегии ЕС 

в отношении всего средиземноморского региона (принятой Европейским Советом в г. Санта-Мария-

де-Фейра в июне 2000 г.) и в Болонской Декларации. Цели Барселонского процесса можно 

подразделить на три направления: 1) политика и безопасность; 2) экономика; 3) социальные и 

культурные вопросы. Среди особых задач, преследуемых Барселонским процессом, выделяются: a) 

создание в средиземноморском регионе зоны мира и стабильности на основе общих 

фундаментальных принципов, важнейшим из которых является уважение прав человека и 

демократии; б) создание в средиземноморском регионе зоны экономического процветания с 

помощью постепенного расширения свободной торговли к 2010 г.[4] Эти далеко идущие цели 

обозначают контуры содержания и объема законодательства ЕС, подлежащего имплементации 

средиземноморскими странами. 

Европейско-Средиземноморское сотрудничество осуществляется в двустороннем порядке с 

помощью СЕСС, заключенных между Европейским Сообществом и его странами-членами и 

двенадцатью средиземноморскими странами соглашений об ассоциации на основе статьи 310 

Договора о Сообществе. СЕСС ставят целью, в течение переходного периода, обеспечить свободную 

торговлю промышленными товарами и осуществить постепенную либерализацию торговли в 

сельскохозяйственном секторе; либерализацию торговли услугами; сотрудничество в политических, 

экономических и социально-культурных вопросах, а также в области правосудия и внутренних дел. 

Несмотря на общие цели, СЕСС не отражают единой внешней политики ЕС по отношению к 

странам средиземноморского региона. В целом, все СЕСС можно подразделить на несколько групп 

или «поколений». Сообщество подписало соглашения об ассоциации «первого поколения» с Кипром, 

Мальтой и Турцией (которые не являются СЕСС в буквальном смысле этого слова) с целью 

учреждения таможенных союзов с этими странами. Только таможенному союзу Европейского 

Сообщества с Турцией суждено было воплотиться в реальность в качестве «утешительного приза» за 

отсрочку членства Турции в ЕС. Таможенные союзы с Мальтой и Кипром (таможенный союз с 

Кипром был установлен только частично) так и не были учреждены, хотя эти страны и обрели в 

конечном итоге полноправное членство в ЕС. СЕСС между Европейским Сообществом и Израилем 

занимает особую нишу в рамках всей программы Европейско-Средиземноморского сотрудничества, 

поскольку предусматривает беспрецедентную взаимную гармонизацию законодательства в ходе 

либерализации экономических отношений. Последнее «поколение» СЕСС объединяет в себе СЕСС 

между Европейским Сообществом и Алжиром, Египтом, Иорданией, Ливаном, Марокко, 

Палестинской автономией, Сирией и Тунисом. Содержание и объем «acquis communautaire» в СЕСС 
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последнего поколения соответствуют довольно-таки ограниченным целям Европейско-

Средиземноморского сотрудничества; при этом упоминание любой перспективы членства в ЕС для 

средиземноморских стран тщательно избегается. В настоящей статье рассматриваются СЕСС с 

Израилем и Тунисом, как наиболее типичные примеры соглашений об ассоциации СЕСС, 

предусматривающих полномасштабную экономическую и политическую интеграцию третьей страны 

в ЕС, в том числе создание зоны свободной торговли без перспективы получения полного членства в 

ЕС. 

 

Соглашение об ассоциации между Европейским Сообществом и Израилем 

 

Соглашение об ассоциации между Европейским Сообществом и Израилем было подписано 20 

ноября 1995 г. и вступило в силу 1 июня 2000 г. [5] и заменило Договор о сотрудничестве между ЕЭС 

и Израилем от 1975 г. В Преамбуле Соглашения подчеркивается наличие традиционных связей 

между Европейским Сообществом и Израилем, а также общих ценностей, которые они разделяют [6]. 

Целью учреждения ассоциации является поддержка и укрепление долгосрочных отношений между 

Европейским Сообществом и Израилем на основе взаимности, партнерства и «содействия 

дальнейшей интеграции израильской экономики в европейскую». 

Соглашение об ассоциации между Европейским Сообществом и Израилем преследует цели 

экономического характера: взаимная и равная либерализация торговли товарами и услугами; 

либерализация права на учреждение предприятий; пропорциональная либерализация 

государственных закупок; свободное движение капитала; усиление сотрудничества в области науки и 

технологии «для содействия гармоничному развитию экономических отношений между Европейским 

Сообществом и Израилем» [7]. При этом не исключается возможность того, что ассоциация может 

привести к «сохранению и учреждению» таможенных союзов, зон свободной торговли или другим 

договоренностям с целью расширения взаимной торговли [8]. Израиль был приглашен 

присоединиться к первой волне Европейской политики соседства с последующей возможностью 

подписания нового рамочного соглашения о добрососедстве. Можно предположить, что будущее 

соглашение о добрососедстве между ЕС и Израилем будет заключено с учетом достигнутого 

прогресса в имплементации «acquis communautaire» [9] в рамках СЕСС между Европейским 

Сообществом и Израилем. 

СЕСС между Европейским Сообществом и Израилем отличается от других соглашений об 

ассоциации ЕС и других стран наличием особенных способов переноса «acquis communautaire» в 

правовую систему Израиля. Во-первых, Соглашение предусматривает приоритет применения 

релевантных норм ВТО над «acquis communautaire». В Соглашении отчетливо подчеркивается, что 

функционирование будущей зоны свободной торговли между Европейским Сообществом и Израилем 

должно основываться на применении соответствующих правил ВТО [10]. Вследствие этого, СЕСС 

между Европейским Сообществом и Израилем практически не содержит ссылок на «acquis 

communautaire». Например, в Соглашении нет ссылок на релевантный «acquis communautaire» в 

разделах о движении капитала, государственных закупках, конкуренции или интеллектуальной 

собственности. Вместо этого, в этих разделах имеются ссылки на законодательство ВТО. Только 

раздел о добросовестной конкуренции является идентичным по структуре и формулировке 

соответствующему разделу Договора о Сообществе [11]. Тем не менее, ценность схожести разделов о 

конкуренции в СЕСС и Договоре о Сообществе нивелируется из-за того, что релевантные положения 

ГАТТ должны применяться в ходе имплементации положений о конкуренции и государственной 

помощи. Во-вторых, СЕСС предусматривает одновременное применение торгового права 

Европейского Сообщества и Израиля Договаривающимися сторонами. Кроме того, говорится о 

применении комбинированной номенклатуры товаров и израильского таможенного тарифа в 

классификации товаров в торговле между Сторонами. Это означает, что соответствующие правила 

Европейского Сообщества и Израиля могут одновременно применяться как государством-членом ЕС, 

так и Израилем, что представляет собой редчайший пример применения Сообществом национального 

законодательства ассоциированной страны [12]. СЕСС между Европейским Сообществом и Израилем 

предусматривает постепенное взаимное сближение (авт.) израильского законодательства с 

законодательством Сообщества: “Стороны прилагают максимальные усилия по сближению их 

законодательств в целях облегчения имплементации настоящего Соглашения” [13]. Таким образом, 

Европейское Сообщество фактически признает возможность взаимного сближения законодательств, 

тем самым, уравнивая правовую систему Израиля с правовой системой ЕС, и намечая, по меньшей 

мере, возможность перенесения правового наследия Израиля в «acquis communautaire». Кроме того, 

СЕСС между Европейским Сообществом и Израилем налагает на Стороны мягкие обязательства по 
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сотрудничеству в сфере гармонизации их законодательной базы и стандартов в области сельского 

хозяйства [14], информационной инфраструктуры и телекоммуникации [15]. 

 

Соглашение об ассоциации между Европейским Сообществом и Тунисом 

 

Тунис был первой стран Средиземноморья (куда входят еще Алжир, Израиль, Иордания, Ливан, 

Марокко и Палестинская автономия), подписавшей так называемое СЕСС «третьего поколения» с 

Европейским Сообществом в 1995 г. [16] СЕСС «третьего поколения» ставят своей целью 

постепенную либерализацию торговли товарами, услугами и капиталом, развитие торговли и 

расширение гармоничных экономических и социальных связей между подписавшими их Сторонами 

[17]. В конечном итоге Стороны договорились о создании зоны свободной торговли в течение 

двенадцатилетнего переходного периода в соответствии с правилами ВТО [18]. 

Преамбула СЕСС между Европейским Сообществом и Тунисом подчеркивает наличие 

традиционных связей между Сообществом, его государствами-членами и Тунисом, и тех общих 

ценностей, которые они разделяют. Взаимность и партнерство рассматриваются в качестве основы 

долгосрочных отношений между Сторонами. Положение о «существенных элементах» содержит 

ссылки на общепризнанные нормы международного права в области демократии и прав человека. В 

отличие от других соглашений об ассоциации между ЕС и третьими странами, которые перечисляют 

основные международные многосторонние конвенции, положение о «существенных элементах» в 

СЕСС между Сообществом и Тунисом достаточно неопределенно. Оно упоминает признанные 

международные законодательные нормы в сфере демократического правления и прав человека, не 

определяя их рамок [19]. 

Цель учреждения зоны свободной торговли между Сообществом и Тунисом влечет за собой 

применение релевантного acquis ВТО. В торговле между Сторонами Соглашения применяется 

комбинированная номенклатура товаров [20]. Усилия по либерализации в таких областях, как 

свободное движение товаров [21]; право на учреждение предприятий и предоставление услуг [22]; 

платежи и движение капитала [23], применение Сторонами соответствующих правил ВТО, избегая 

прямых ссылок на «acquis communautaire2. Соглашение подтверждает, что любая неконкурентная 

практика любой из Сторон должна оцениваться на основе критериев, вытекающих из применения 

положений статей 85, 86 и 92 Договора о Сообществе. Деятельность в сельском хозяйстве и 

рыболовстве должна оцениваться на основе критериев, установленных статьями 42 и 43 Договора о 

Сообществе и, в частности, критериев, установленных Регламентом Совета Министров ЕС 26/62 [24]. 

Практика тунисских судов по применению этих критериев не так обширна, как в других 

ассоциированных странах. Хотя вряд ли можно ожидать благоприятного толкования 

соответствующих положений СЕСС тунисскими судами, принимая во внимание умеренные цели 

СЕСС и отсутствие перспективы полноправного членства Туниса в ЕС [25]. 

 

Заключение 

 

СЕСС между Европейским Сообществом и Израилем занимает особое место среди СЕСС. Во-

первых, Соглашение предусматривает отдаленную, но четкую перспективу более тесного 

политического, экономического и правового сближения между Израилем и Европейским 

Сообществом. Во-вторых, в СЕСС избегаются какие-либо ссылки на «acquis communautaire» даже в 

тех сферах, в которых внешние соглашения ЕС традиционно содержат элементы «acquis 

communautaire» (например, конкуренция и государственные закупки). В данном случае СЕСС между 

Европейским Сообществом и Израилем не только предусматривает возможность применения 

израильского таможенного законодательства Сообществом, тем самым подтверждая свое 

«привилегированное» отношение к Израилю, но и не исключает возможности сближения «acquis 

communautaire» с правовой системой Израиля. Европейское Сообщество намеренно выделяет 

Израиль из группы других стран средиземноморского региона и признает его развитый 

экономический и политический потенциал и роль Израиля, как ведущего партнера ЕС в регионе. 

СЕСС между Европейским Сообществом и Тунисом поощряет имплементацию значительного 

объема релевантных международных норм и «acquis communautaire» в правовую систему Туниса. 

Нормы acquis ВТО являются необходимым условием достижения основной цели Соглашения между 

ЕС и Тунисом - создания зоны свободной торговли. Однако, положения о сближении законодательств 

в Соглашении между Европейским Сообществом и Тунисом налагают на Тунис общие и 

неспецифические обязательства в целях сближения правовой системы Туниса с правом Европейского 

Сообщества в приоритетных областях сотрудничества [26]. Кроме того, Соглашение между 
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Европейским Сообществом и Тунисом предусматривает очень мало стимулов политического, 

экономического и правового характера для заимствования релевантного «acquis communautaire» 

Тунисом. По этой причине успех данного процесса в значительной мере зависит от политической 

воли Туниса и последующих размеров финансовой и экономической помощи со стороны ЕС. 

Опыт СЕСС между ЕС и Израилем и между ЕС и Тунисом должен быть учтен в переговорном 

процессе по заключению нового соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной по следующим 

причинам. Во-первых, не смотря на то, что СЕСС между ЕС и Израилем и между ЕС и Тунисом 

заключены в рамках внешней политики ЕС в отношении одного региона (средиземноморья), и не 

предусматривают членства ассоциированных стран в ЕС, эти соглашения имеют своей целью разный 

уровень политической ассоциации и экономической интеграции ассоциированной страны и ЕС. 

Следовательно, в переговорном процессе украинская сторона может самостоятельно определять 

объем и пределы интеграции Украины в ЕС, исходя из ее национальных интересов. Во-вторых, СЕСС 

между ЕС и Израилем и между ЕС и Тунисом показывают, что цель учреждения зоны свободной 

торговли между ЕС и ассоциированными странами не обязательно должна предусматривать высокий 

уровень «добровольной гармонизации» законодательства ассоциированных стран с внешнеторговым 

законодательством ЕС. Напротив, зона свободной торговли учреждается в соответствии с правилами 

ВТО, которое обязательно, как для ЕС и его стран-членов, так и для Украины. Следовательно, 

законодательство ВТО должно иметь приоритет над релевантным «acquis communautaire», как это 

предусмотрено в СЕСС между ЕС и Израилем и между ЕС и Тунисом. В – третьих, цели будущего 

соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной должны иметь динамический характер и 

предусматривать, как учреждение зоны свободной торговли в краткосрочной перспективе, так и 

таможенного союза с ЕС в долгосрочной перспективе (по аналогии с СЕСС между ЕС и Израилем). 

СЕСС между ЕС и Израилем и между ЕС и Тунисом могут служить хорошим предметом 

изучения украинской делегации по ведению переговоров по заключению соглашения об ассоциации 

между ЕС и Украиной. Эти соглашения иллюстрируют динамичность внешней политики ЕС и 

показывают адаптации законодательства ассоциированных стран к праву ЕС. 
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СЕСС между Европейским Сообществом и Тунисом). 
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к.ю.н., доцент кафедри галузевих дисциплін Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 

 
Україна відкриває нову главу у двосторонніх відносинах з ЄС. Угода про партнерство і 

співробітництво між ЄС і Україною вже не відповідає реаліям сьогоднішнього дня. З 2007 року 

Україна і ЄС почали переговорний процес щодо нової угоди про асоціацію, яка закладає фундамент 

посиленого співробітництва між Сторонами у політичній і економічній сферах. У зв’язку з цим має 

інтерес вивчення досвіду договірних відносин ЄС з іншими країнами у рамках угод про асоціацію. Ця 

стаття присв’ячена вивченню середньоземноморського досвіду, особливо угод про асоціацію ЄС з 

Ізраїлем і Тунісом. У цій статті висвітлюються цілі і окремі положення цих угод, що може бути 

корисним для майбутньої угоди про асоціацію між ЄС і Україною. 
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            Ukraine opens a new chapter of bilateral contractual relations with the EU. The EU-Ukraine 

Partnership and Cooperation Agreement is outdated and expired. It does not reflect new realities of 

relations between the Parties. In 2007 Ukraine and the EU launched negotiations on new association 

agreement which will set up a new corner stone of enhanced political and deep cooperation between the EU 

and Ukraine. In this regard it is important to study what forms of the EU contractual relations with other 

association countries could be useful for Ukraine. The article looks at the Mediterranean experience. In 

particular it studies the EU-Israeli and the EU-Tunisia association agreements as most exemplary cases of 

the EuroMediterranean association. The article endeavours to highlight most significant objectives and 

provisions of these agreements which could be applied in the future EU-Ukraine association agreement.  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ПІСЛЯ РАТИФІКАЦІЇ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ: 
ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БУДІВНИЦТВА 

 
 
 

В.М. Посельський,  
віце-президент міжнародної неурядової організації «Україна в Європі» (Париж, Франція) 

 
З 1 грудня 2009 року Європейський Союз діятиме на основі Лісабонської редакції установчих 

договорів ЄС. Набуття чинності Лісабонським договором (ЛД) завершує започаткований 

Маастрихтським договором 1992 року тривалий перехідний період становлення інституційно-

політичної моделі Євросоюзу та його адаптації до викликів об’єднаної Європи XXI століття. У 

ширшому контексті, якщо розглядати європейську інтеграцію як «динамічний процес з 

невизначеною кінцевою метою [1, С.17], то буде слушно припустити, що після більш як 

півстолітньої еволюції ЄС вступає у стадію стабілізації. Побудова “дедалі ближчого союзу народів 

Європи” [2] знайшла своє конкретне втілення у постійному збільшенні повноважень Євроспільноти 

та структурних пристосуваннях, які з цього випливали, у державах-членах. Одночасно процес 

євробудівництва спрямовувався назовні через розширення Євроспільноти на нові держави-члени та 

відповідну імплементацію ними її нормативно-правового доробку. Цей постійний рух до поглиблення 

та розширення Євроспільноти  на сьогодні досягнув певних меж. Ця стаття має за мету визначити 

основні характеристики сталої інституційно-політичної архітектури Євросоюзу після ратифікації 

Лісабонського договору, а також розглядає перспективи поступового виокремлення остаточних 

кордонів Євросоюзу.   

 

Ключові слова: Лісабонській договір, інституційна реформа Європейського Союзу, кордони 

Європейського Союзу. 

 
І. До усталеної інституційно-політичної моделі 

 

Зі становленням єдиного ринку, а згодом – і валютного союзу Європейська спільнота 

утвердилася впродовж останнього десятиліття минулого століття як найпотужніше у світі 

регіональне інтеграційне об’єднання. Проте економічна потуга не супроводжувалася відповідною 

політичною вагою за умов домінування США та військової парасольки НАТО. Реалії 

постбіполярного світу та імперативи розширення на країни колишнього соціалістичного блоку 

спонукали Євроспільноту до тривалої інституційної трансформації, що розпочалася з ухвалення 
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Маастрихтського договору 1992 року. Подальші зусилля інституційного реформування, включно з 

невдалою спробою ратифікації Конституційного договору 2004 року, привели до підписання в грудні 

2007 року в Лісабоні оновленої редакції Договору про Європейський Союз (ДЄС) та Договору про 

заснування Європейської спільноти (перейменованого у Договір про функціонування Європейського 

Союзу (ДФЄС)).  

Лісабонський договір закладає підвалини усталеної інституційно-політичної архітектури 

об’єднаної Європи. Запропонована модель підтверджує подвійну сутність Євросоюзу як союзу 

держав і водночас наднаціональної спільноти, що черпає свою демократичну легітимність у 

спільному волевиявленні громадян (представлених Європарламентом) та держав-членів ЄС 

(представлених Радою та Європейською радою).  

Як результат складного компромісу між міжурядовими та наднаціональними чинниками, 

великими та малими державами-членами, ЛД покладається на два базові постулати. Передусім 

національні держави залишаються незаперечною та незамінною основою суспільно-політичної 

організації народів Європи. Водночас об’єднана Європа потребує збереження наднаціональних 

інституцій, які стоять на захисті спільних інтересів Союзу та врівноважують великі й малі держави-

члени. Відповідно, слід виключити можливість перетворення ЄС на європейську федеративну 

державу (створення нового суверенного цілого), як і повернення до класичної конфедерації 

(співдружності суверенних держав). Іншими словами, йдеться про проміжну форму між 

конфедерацією та федерацією, яку можна концептуально означити як “федерацію держав”[3].  

Головними характеристиками такої «гібридної» політичної моделі sui generis є наступні: 

1. Бікамеральна структура законодавчої влади 
З утвердженням процедури спільного рішення як звичайної законодавчої процедури 

Європейський Парламент уподібнюється до нижньої палати бікамерального законодавчого органу, в 

рамках якого Європарламент представляє громадян Євросоюзу, а Рада ЄС як вища палата захищає 

інтереси держав-членів. Досягнення паритетності з Радою логічно завершує поетапну еволюцію 

Європарламенту від дорадчого органу до повноправного учасника законодавчого процесу в ЄС, а 

сама Євроспільнота набуває рис «парламентської демократії» [4];  

2. Співіснування двох центрів виконавчої влади  

Оновлена інституційно-політична модель ЄС спирається на два центри виконавчої влади. З 

одного боку, Голова Європейської Ради, якого обирають голови держав чи урядів на термін 2,5 року 

(з правом переобрання на один термін), виконуватиме функції головування, підготовки нарад і 

узгодження позицій держав-членів у Європейській раді та представлятиме ЄС на міжнародній арені 

разом з Високим представником Союзу із зовнішніх справ. Водночас Голова Єврокомісії, якого 

обирає Парламент на основі пропозиції Європейської ради, зосереджуватиметься на управлінні 

поточними внутрішніми справами Союзу. У цьому контексті Європейська рада набуває офіційного 

статусу інституції ЄС як його керівний політичний орган. Запровадження посади постійного голови 

цієї євроінституції посилює її функцію загального політичного спрямування та координації 

діяльності Євросоюзу, а також відкриває нові можливості для проведення ефективної зовнішньої 

політики ЄС на міжнародній арені; 

3. Переважання сфер спільної компетенції Євросоюзу і держав-членів   
Інституційно-політична модель Євросоюзу базується на поділі або спільному здійсненні 

повноважень між європейським і національними рівнями влади й фактично дозволяє співіснування 

суверенної влади Євросоюзу та держав-членів на території ЄС.  

Згідно зі ст. 3 ДФЄС Євросоюз має виключну компетенцію здійснювати законодавчу діяльність 

та ухвалювати юридично обов’язкові акти у таких сферах: митний союз; встановлення правил 

конкуренції, потрібних для функціювання внутрішнього ринку; грошово-кредитна політика для 

держав-членів, що запровадили євро; збереження морських біологічних ресурсів у рамках спільної 

політики у сфері рибальства; спільна торговельна політика. У сферах виключної компетенції ЄС 

держави-члени мають право діяти самостійно, «лише якщо вони отримали від Союзу належні 

повноваження, чи щоб виконати правові акти, що їх ухвалив Союз» (ст. 2 п.1 ДФЄС).  

У межах спільної компетенції Союзу і держав-членів «держави-члени застосовують свої 

компетенції в обсязі, в якому Союз не застосував чи ... вирішив припинити застосування своїх 

компетенцій” (ст. 2 §2 ДФЄС). До сфер спільної компетенції належать: внутрішній ринок, соціальна 

політика в аспектах, визначених у частині ІІІ ДФЄС; економічна, соціальна та територіальна 

згуртованість; сільське господарство і рибальство, за винятком збереження морських біологічних 

ресурсів; довкілля; захист прав споживачів; транспорт і трансєвропейські мережі; енергетика; простір 

свободи, безпеки та справедливості; спільні проблеми безпеки у сфері охорони здоров’я (ст. 4 

ДФЄС);  
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4. Нова система голосування кваліфікованою більшістю в Раді ЄС 

З 1 листопада 2014 р. Рада ЄС переходить до ефективнішої системи прийняття рішень 

кваліфікованою більшістю голосів, що покладається на подвійну більшість держав-членів (55 %) та 

населення Союзу (65 %). Водночас сфера застосування голосування кваліфікованою більшістю 

значно розширюється; 

5. Подвійне громадянство Євросоюзу і держав-членів 

Ст. 9 ДЄС закріплює відповідні положення Маастрихтського договору про громадянство ЄС, 

яке «є додатковим до національного громадянства, не заступаючи його». Громадяни держав-членів 

також опосередковано захищені зобов’язаннями, які взяли на себе держави-члени у рамках 

дотримання спільних вартостей Союзу, визначеними у Хартії засадничих прав Союзу;  

6. Поєднання спільної зовнішньої політики Союзу і зовнішніх політик держав-членів 

Євросоюз та його держави-члени виступають як повноправні суб’єкти міжнародного права. У 

цьому контексті «держави-члени, щоб визначити спільний підхід, провадять між собою, в рамках 

Європейської Ради та Ради, консультації з усіх питань зовнішньої та безпекової політики, що 

становлять загальний інтерес» (ст. 32 ДЄС). Злиття посад Високого представника зі спільної 

зовнішньої та безпекової політики і комісара з питань зовнішніх відносин сприятиме становленню 

Євросоюзу як впливого актора міжнародних відносин, реалізації «європейського виміру дипломатії» 

та тіснішій координації зовнішніх політик держав-членів. У своїй роботі новий Високий представник 

Союзу із зовнішніх справ та політики безпеки зможе спертися на Європейську дипломатичну службу, 

до якої увійдуть відповідні управління генерального cекретаріату Ради та Європейської Комісії 

(разом з 130 закордонними представництвами ЄС), а також відряджені працівники дипломатичних 

відомств держав-членів. 

У рамках посилення спільної безпекової та оборонної політики ЄС ЛД офіційно проголошує 

створення Європейської оборонної агенції, а також встановлює зобов’язання щодо взаємної оборони 

та солідарності у випадку збройного нападу чи терористичної атаки на одну з держав-членів. Крім 

того, окремі групи держав-членів можуть задіяти механізм «постійної структурної співпраці» і 

здійснювати військові операції на доручення Ради ЄС. При цьому прогресивне становлення 

європейської оборонної складової жодним чином не є альтернативою системі колективної оборони 

НАТО як фундаменту безпеки його членів; 

7. Встановлення «запобіжників» на шляху подальшої федералізації ЄС  

Держави-члени визначають і контролюють хід та зміст євробудівництва через збереження 

вимоги одностайності при перегляді установчих договорів, чіткіше розмежування повноважень між 

Євросоюзом та державами-членами і, зокрема, дотримання принципу присвоєння компетенції, за 

яким Євросоюз діє виключно у межах повноважень, наданих йому установчими договорами. Більше 

того, ЛД надає державам-членам право залишити Євросоюз відповідно до визначеної процедури 

добровільного виходу з ЄС. Здійснення спільної зовнішньої та безпекової політики надалі 

покладається на механізми міжурядової співпраці (з дотриманням правила одностайності та 

обмежених повноважень Єврокомісії та Суду ЄС). 

Своєю чергою парламенти держав-членів отримують нові важелі впливу на процес 

євробудівництва через більші можливості нагляду за дотриманням принципу субсидіарності, краще 

попереднє інформування щодо проектів законотворчих актів, процедури перегляду установчих 

договорів та прийняття нових держав-членів; 

Спираючись на вище викладене, можна зробити два загальні висновки. По-перше, як засвідчив 

провал ратифікації Конституційного договору та відкритий опір «федералізму ЄС» [5] з боку 

британських консерваторів та прихильників нинішніх чеського та польського президентів, процес 

побудови «дедалі ближчого союзу народів Європи» на сьогодні дійшов до певної критичної межі, що 

унеможливлює подальшу федералізацію інституційно-політичної моделі ЄС та делегування на рівень 

Союзу нових прерогатив. У цьому світлі ЛД постає як результат збалансованої рівноваги між 

прихильниками та противниками поглиблення євробудівництва.  

По-друге, після п’ятої за 20 років спроби модифікації установчих договорів ЄС можна 

припустити, що ЛД на довгі роки кристалізує інституційну структуру Союзу. Згідно з поширеною у 

європейських столицях думкою він успішно завершує адаптацію ЄС до розширення на схід і 

водночас дає можливість розширеному ЄС діяти більш ефективно й узгоджено у рамках здійснення 

спільних політик та на міжнародній арені. Цілком ймовірно, що ЛД стане для Євросоюзу 

еквівалентом Римського договору 1957 року, який протягом майже 30 років визначав функціонування 

Європейської економічної спільноти.   

Зняття з порядку денного питання інституційного реформування Союзу дає змогу останньому 

зосередитися на трьох фундаментальних викликах: подоланні відставання у соціально-економічному 
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розвитку нових держав-членів ЄС через, зокрема, реформу загального бюджету ЄС після 2013 року; 

розблокуванні процесу розширення Євросоюзу на країни Західних Балкан і Туреччину; встановленні 

поглибленої асоціації з країнами Східної Європи та Закавказзя.   

  

II. До виокремлення остаточних кордонів ЄС  

 

Успішне завершення тяжкої інституційної реформи повертає європейських політиків та 

експертів до значно цікавішої дискусії про «остаточні кордони» [6] Євросоюзу. Cт. 49 ДЄС 

підтверджує загальний принцип відкритості ЄС для «будь-якої європейської держави, що шанує його 

принципи (свободи, демократії, шанування прав людини та засадничих свобод, верховенства права) і 

зобов’язується їх поширювати». Крім цих базових чинників географічного та політичного характеру, 

чинна процедура набуття членства в Євросоюзі вказує на необхідність врахування додаткових 

критеріїв, затверджених Європейською радою. Передусім, йдеться про дотримання критеріїв, 

визначених на засіданні Європейської ради в Копенгагені (червень 1993 року).  

Варто нагадати, що Доповідь Єврокомісії для Європейської ради в Лісабоні у червні 1992 р. 

наголосила на передчасності визначення кордонів Євросоюзу: «Термін «європейський» містить 

геоісторичні та культурні складові, які разом сприяють окресленню європейської ідентичності. 

Спільний досвід близькості, ідей, цінностей та історичної взаємодії не зводиться до простої 

формули, і його може переоцінювати кожне нове покоління... . Ось чому не є ані можливим, ані 

доцільним визначати тепер кордони Європейського Союзу, які сформуються з часом»[7]. 

Після останньої хвилі розширення ЄС за рахунок 10 країн Центральної та Східної Європи 

(плюс Кіпр та Мальта) 2004-2007 рр. та проголошеного розширення за рахунок країни Західних 

Балкан Європейський Союз поступово наближається до виокремлення своїх остаточних кордонів. На 

відміну від Ради Європи 47 держав (плюс Білорусь) чи, приміром, футбольного турніру Ліги Європи 

53 країн-учасниць (включно з Ізраїлем та Казахстаном), теперішній Євросоюз 27 держав-членів у 

своєму максимальному розширенні навряд чи нараховуватиме більше як 40 членів.   

По-перше, попри тривалі дискусії щодо фізичних меж європейського континенту, політична 

географія досить чітко визначає якість «європейська держава» з певними застереженнями лише 

стосовно двох євразійських країн: Туреччини, 3 % території якої знаходиться в Європі, а решта – в 

Азії, та Російської Федерації, яку умовно поділяють на європейську і азіатську частини. Країни 

Північного Середземномор’я беззастережно відносять до Африки чи Азії, тоді як колишні 

республіки Радянського Союзу поділилися на нові європейські (країни Балтії, Закавказзя, Україна, 

Молдова, Білорусь) і азіатські (країни Середньої Азії) держави. До Євросоюзу також не можуть 

приєднатися внутрішньодержавні утворення (на кшталт Шотландії чи Уельсу). Слід додати, що 

чинні зобов’язання членства в Євросоюзі видаються надто складними для західноєвропейських 

мікродержав – Монако, Сан-Маріно, Ліхтенштейну та Андорри (які обмежилися тісною 

економічною інтеграцією з ЄС).  

По-друге, якщо розглядати процес розширення ЄС як результат дії його «м’якої сили» [8], яка 

спонукає країни-претенденти на вступ добровільно впроваджувати acquis communautaire і 

поступитися значною часткою їх суверенітету на користь Спільноти, то слід констатувати, що низка 

географічно європейських держав залишаються поза зоною тяжіння євроінтеграційної моделі.  

Передусім, суспільно-політична еволюція Російської Федерації, Білорусі, Азербайджану 

виключає інституційне приєднання цих держав до ЄС. Еліти зазначених країн не поділяють 

європейських демократичних цінностей і воліють залишатися поза процесом європеїзації, що 

сповідується ЄС. Користаючись доступом до єдиного ринку ЄС, держави-члени Європейського 

економічного простору (Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн) та Швейцарія водночас вагаються повною 

мірою підпорядкуватися зобов’язанням та обмеженням суверенітету, що випливають із членства в 

Євросоюзі (наприклад, вимогам спільної політики рибальства для Ісландії та Норвегії). До того ж, 

переважна більшість населення цих країн виступає проти приєднання до ЄС. Таким чином, 

гіпотетичний вступ до Євросоюзу Швейцарії, чи, меншою мірою, Норвегії чи Ісландії буде, швидше 

за все, заблокований негативним результатом відповідного референдуму в цих країнах, як це вже 

двічі трапилося у Норвегії і, ймовірно, повториться в Ісландії[9].  

З набуттям чинності ЛД прихильники географічної консолідації ЄС втрачають головний 

аргумент на користь інституційної «неготовності» чи «неспроможності» Союзу до подальшого 

розширення. І справді, важко повірити в те, що 500-мільйонне інтеграційне об’єднання не  

спроможне поглинути Албанію, Чорногорію або Молдову.  Серйозним випробуванням «поглинальної 



 37 

здатності» Союзу було б лише його ймовірне розширення на такі великі країни як Туреччина чи 

Україна.   

Вступ у дію ЛД надає, отож, нового імпульсу процесові розширення Євросоюзу. У цьому 

контексті очікується, що Хорватія невдовзі завершить переговори про вступ і стане 28 

державою-членом Євросоюзу орієнтовно з 1 січня 2012 року[10]), тоді як Македонія та Ісландія 

розпочнуть, своєю чергою, у 2010 році переговори щодо вступу до ЄС. Тим часом, услід за 

Чорногорією (грудень 2008 р.) та Албанією (квітень 2009 р.) з офіційним проханням про 

приєднання до ЄС має звернутися Сербія. Таким чином, п’ять з семи західнобалканських країн 

(крім Боснії-Герцеговини та Косово), а також Туреччина та Ісландія перебуватимуть на різних стадіях 

процесу офіційного приєднання до Євроспільноти.   

Разом з тим, перспективи розширення ЄС, після приєднання Хорватії, залишатимуться 

непевними: рекордно швидкий поступ до членства в ЄС Ісландії (яка вже впровадила у своє 

законодавство близько двох третин нормативно-правового доробку ЄС у рамках Європейського 

економічного простору), може бути зупинено негативним результатом всенародного референдуму у 

цій країні; вступні переговори з Туреччиною блокує Кіпр за підтримки Франції та Німеччини, тоді як 

на шляху Македонії до ЄС лежить невирішена суперечка з Грецією щодо офіційної назви цієї 

колишньої республіки Югославії; своєю чергою, Чорногорія та Албанія демонструють, зокрема, 

слабку адміністративну спроможність впроваджувати законодавство ЄС; євроінтеграційний поступ 

Сербії до ЄС упирається в питання арешту й видачі Гаазькому трибуналові Ратко Младича та Горана 

Хаджича; Боснія-Герцеговина потребує побудови ефективних державних інституцій та досягнення 

порозуміння між її сербською та мусульманською частинами, а Косово взагалі не визнано всіма 

державами-членами Союзу.  

За цих умов країни Західних Балкан (і певною мірою навіть Румунія та Болгарія) приречені ще 

довго бути своєрідною «внутрішньою периферією» Євросоюзу як країни, котрі мають серйозні 

труднощі у впровадженні нормативних стандартів ЄС, у належному функціонуванні правової 

держави, зокрема, судової системи, в боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, в 

забезпеченні ефективної роботи державної адміністрації тощо. Схожі проблеми справжньої 

європеїзації й належного врядування мають і країни Східної Європи та Закавказзя, які перебувають у 

зоні спільних інтересів ЄС та Росії. Статус «зовнішньої периферії» ЄС стосовно них посилюється 

впертим небажанням низки європейських столиць визнати за ними перспективу членства у Союзі.   

З огляду на наявний досвід євробудівництва, перед Україною відкриваються три можливі 

шляхи інтеграції до Євросоюзу, які умовно можна назвати «балкансько-турецькою», «норвезькою» 

чи «швейцарською» моделями:  

1) «Балкансько-турецька» модель інтеграції, або процедура тривалого інституційного 

приєднання 
Услід за Туреччиною та балканськими державами Україна подає офіційне прохання про вступ, 

стаючи у довгу чергу «аутсайдерів розширення». Об’єктивні труднощі в інституційному 

«перетравленні» України та масштаби необхідних внутрішніх перетворень роблять нашу державу 

потенційно останньою країною, яка приєднається до Євросоюзу.    

2) «Норвезька» модель інтеграції, або пошук багатостороннього формату асоціації з ЄС 

Останніми роками було оприлюднено різноманітні ідеї поглибленої економічної інтеграції 

східноєвропейських держав до ЄС за прикладом Європейського економічного простору (ЄС + 

Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). Беручи до уваги прагнення Росії утворити своє євразійське 

економічне об’єднання, створення Пан’європейської зони вільної торгівлі, яка охопила б усі країни 

континенту, видається нині вкрай малоймовірним. Реальніші можливості для запровадження 

багатосторонніх форм асоціації з ЄС дає запущений у травні 2009 року проект Східного партнерства. 

Зокрема, після набуття чинності двосторонніх угод про асоціацію з ЄС держави-учасниці Східного 

партнерства могли б створити між собою Східноєвропейську зону вільної торгівлі як платформу до 

подальшої інтеграції з ЄС. Можна, зрештою, уявити еволюцію об’єднання ГУАМ з 

багатосторонньою зоною вільної торгівлі, приєднаною до єдиного ринку ЄС.   

3) «Швейцарська» модель інтеграції, або поглиблені двосторонні відносини 

Однак найвірогідніший сценарій євроінтеграційного поступу України полягає у досягненні нею 

поглибленої двосторонньої асоціації з Євросоюзом за прикладом відносин ЄС–Швейцарія. 

Фундамент таких відносин має закласти нова базова Угода про асоціацію між Україною та ЄС, 

переговори щодо якої виходять на фінішну пряму. У майбутньому цю угоду вірогідним було б 

доповнити низкою інших нормативних документів, зокрема угодою про безвізовий режим тощо.  

Незалежно від обраної моделі інтеграції, євроінтеграційні зусилля української влади мають 

виходити з розуміння того, що європейське будівництво - це потужний механізм розмивання 
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національних кордонів. Відповідно, стратегія європейської інтеграції України повинна 

зосереджуватися на подоланні наявних перешкод на шляху до вільного пересування українських 

товарів, послуг, капіталів та громадян у межах внутрішнього ринку ЄС. А інституційне приєднання 

до Євросоюзу стане логічним завершенням цього руху до об’єднаної Європи без внутрішніх 

кордонів. 
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С 1 декабря 2009 года Европейский Союз будет действовать на основании Лиссабонской 

редакции учредительных договоров ЕС. Вступление в силу Лиссабонского договора (ЛД) завершает 

начатый Маастрихтским договором 1992 года продолжительный переходный период становления 

институционально-политической модели Евросоюза и его адаптации к вызовам в объедененной 

Европи XXI столетия. В более широком контексте, если рассматривать европейскую интеграцию 

как «динамический процесс с неопределенной конечной целью [1, С.17], то будет справедливо 

предположить, что после более чем полустолетней эволюции ЕС вступает в стадию стабилизации. 

Построение “все более близкого союза народов Европы” [2] нашла своё конкретное воплощение в 

постоянном увеличении полномочий Евросообщества и структурных приспособлениях, которые из 

этого вытекали, в государствах-членах. Одновременно процесс євросторительства направлен 

наружу через расширение Евросообщества на новые государства-члены и соответствующую 

http://ecfr.eu/content/entry/ecfr_eastern_neighbourhood_wilson_popescu/
http://euobserver.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0595:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0595:FIN:EN:PDF
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имплиментацию ними ее нормативно-правового нараблток. Это постоянное движение к углублению 

и расширению Евросообщества  на сегодня достиг определенных границ. Эта статья имеет целью 

определить основные характеристики постоянной институционально-полотической архитектуры 

Евросоюза после ратификации Лиссабонского договора, а также рассматирвает перспективы 

поступательного выделения окончательных границ Евросоюза.   

 

Ключевые слова: Лиссабонский договор, институциональная реформа Европейского Союза, границы 

Европейського Союза. 

 

EUROPEAN UNION AFTER RATIFICATION OF THE LISBON TREATY: 
TOWARDS STABILISATION OF THE EUROPEAN CONSTRUCTION 

 

Volodymyr Poselskiy 
 

Vice-President of the International non-governmental Organization ‘Ukraine in Europe’ (Paris, France) 
 

The entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009 completed a long process of 

reforming the political and institutional system of the European Union, its adaptation to the imperatives of 

enlargement to the East and the realities of post – bipolar political division in Europe. Considering the 

European integration as a dynamic process whose outcome remains open, it is quite possible that, after more 

than 50 years of development, European integration is entering a phase of stabilization. It is suggested that 

contemporary dynamics of the EU enlargement and European integration reached certain limits. This article 

aims at analysing main features of the new political and institutional architecture of the EU after the entry 

into force of the Treaty of Lisbon and examines the prospects of further European expansion beyond its 

recent borders. 

 

Key words: Lisbon Treaty, institutional reform of the European Union, borders of the European Union. 

 

 

 

 
 
 
 
327.51(437.6) 
 

EUROPEAN AND EUROATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE 
 

 

Ihor Todorov 
 

professor of the International Relations and Foreign Policy Department, Donetsk National University 

 
The paper covers the modern state, factors and disadvantages of the policy for the European and 

Euro-Atlantic integration of Ukraine. It discusses the prospects for signing an Agreement of Association with 

the EU, factual replacement of the Membership Action Plan by the National Action Plan in Ukraine’s 

relations with the NATO, and evaluates the potential for deepening the Ukraine’s European and Euro-

Atlantic cooperation in the security domain. 

 

Key words: The European Union, the NATO, the European and Euro-Atlantic integration of 

Ukraine, the Membership Action Plan, complementarity between the foreign and domestic policy. 

 

 
Ukraine has no alternative to the course of joining the EU and NATO. The Orange Revolution gave 

hope to positive change, but qualitative results were not sufficient. For our Western neighbors – Czechs and 

Poles, Slovaks and Bulgarians, Macedonians and Croats, Romanians, Hungarians and Albanians – the issue 

of the European and transatlantic integration has been resolved. Almost all political forces in their states 

endorse this approach. In Ukraine, despite the external rhetoric, there have been no visible changes. 
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Ukrainian tasks are much harder than those of the neighbors. Moreover, the power from time to time initiated 

and supported the projects that directly contradicted the European and Euro-Atlantic calling. Radical change 

in the public consciousness, structural changes in politics and economy are the necessary conditions for the 

Ukrainians to become worthy of European and Euro-Atlantic community of nations. 

The main problem that prevented the advancement of Ukraine towards the European and Euro-

Atlantic integration was the lack of clearly defined political will. That is, for almost 15 years, there have 

been expressed the intents, which have transformed in no certain and defined foreign policy steps. The 

content of the political leadership’s program speeches was determined by place of their publication. 

However, the need to integrate Ukraine into the European and Euro-Atlantic structures was appropriately 

stated in a number of domestic legal regulations. It is the realization of the European and Euro-Atlantic 

mission that gave Ukraine the only chance to maintain its own identity. 

The membership in the Council of Europe and concluding agreements with the European Union and 

NATO, which by their content are much broader than the classical international treaties on cooperation and 

contain detailed commitments to the development of political, economic and legal system, were essential for 

implementing a comprehensive Ukrainian modernization. So, from the beginning of the XXI-st century there 

appeared a specific phenomenon of Ukraine: the intention of the authorities to implement democratic 

reforms was most clearly and categorically recorded not in the domestic, but in the international documents. 

They marked the key policy positions. It was also essential that international documents, despite their 

diplomatic form, contained a much more adequate, truthful assessment of the situation in Ukraine. 

International cooperation provided specific mechanisms for monitoring the implementation of commitments, 

which made it impossible to apply disinformation and hoax, which are widely present in the internal political 

practice [1]. 

It is the European and Euro-Atlantic integration, by taking relevant international obligations, which 

gave Ukraine the chance to eliminate, or at least greatly reduce, such phenomena inherent to the domestic 

society as corruption, nepotism, window dressing. The 18 year practice of independence proves that Ukraine 

can not tame them itself. The major challenge is to achieve complementarity of the foreign and domestic 

policy for effective implementation of the state policy strategic objectives as a whole. 

Clearly, Ukraine has grown from the existing format of cooperation with the Alliance. The 

framework of the Intensified Dialogue has been already too tight for us. Objectively Ukraine is ready to raise 

the level of interaction with the NATO to the Membership Action Plan. It would be a logical step, which 

corresponds to the real situation and the depth of our partnership with this club. For Ukraine, the invitation to 

the MAP is also the issue of the seriousness of the Ukrainian authorities’ intentions to reform the state in 

accordance with the highest European standards. Indeed, the MAP is by 90 per cent a plan to reform of the 

political, economic and social systems, while security, military, resource and legal issues account for only 10 

percent. However, a letter from the President of Ukraine, the Prime Minister and the Speaker of the 

Verkhovna Rada early in 2008 stirred up the opponents to the western vector development of Ukraine, 

particularly to NATO Membership Action Plan (MAP) for Ukraine’s at the North Atlantic alliance summit in 

Bucharest. The policy of Euro-Atlantic integration is determined by the law, is not aimed against the third 

countries and is aimed at future membership of Ukraine in the North Atlantic Treaty Organization. Ukraine 

is also a reliable partner of the Alliance in its foreign policy, supporting in various formats, in particular the 

UN and the OSCE, or by joining the EU position, the current approaches to solving urgent problems of the 

European and world security. Ukraine actively cooperates with the NATO member-states within the new 

mechanisms of cooperation on observing and implementing the basic agreements on issues of international 

security. Ukraine, in particular, acceded to the ‘Proliferation Security Initiative’, the ‘Global Initiative to 

Combat Nuclear Terrorism’, the G-8 Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of 

Mass Destruction, etc. Ukraine is the only alliance partner-country that participated in all four NATO-led 

operations and missions: in Kosovo, operation Active Endeavor in the Mediterranean, in Afghanistan and the 

NATO Training Mission in Iraq. Thus, Ukraine has demonstrated its readiness to take on the joint security 

responsibility. It was strengthened the practical cooperation between Ukraine and the British-French 

helicopter initiative in the NATO program for the data exchange on the air situation, the prospect of 

participation in the NATO Response Force and interest in cooperation in cyber-protection. 

However, the optimistic expectations of the Alliance Bucharest Summit decisions, as well as of the 

December meeting of foreign ministers have not come true. Although, given the external and internal factors, 

such expectations objectively were rather unfounded. There was voiced the desire to further strengthen the 

political dialogue and practical cooperation between Ukraine and the NATO, which will contribute to further 

democratic transformation of Ukraine, to attaining the objectives of reforms and implementing its 

international obligations [2]. 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/psi.htm
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Ukraine expressed its solidarity with the statement of the NATO Foreign Ministers on the need for a 

peaceful solution to the conflict in Georgia, which is to be based on the full respect for the principles of 

independence, sovereignty and territorial integrity of Georgia, recognized in the international law and the 

UN Security Council resolutions. Ukraine also supported the decision of the NATO North Atlantic Council 

as to providing Georgia with political and economic assistance, to meeting immediate humanitarian needs of 

civilians affected by the conflict. Ukraine categorically condemned the decision of the Russian Federation to 

recognize independence of South Ossetia and Abkhazia [3]. 

During the North Atlantic Council meeting as on December 2-3, 2008 there were confirmed all the 

elements of the decisions concerning Ukraine, adopted by the Heads of State and Government of the NATO 

member-countries in Bucharest. In the statement of the Chairman of the Ukraine-NATO Commission it was 

noted that there will be developed a national program (NAP) to be revised by the allies annually [4]. 

According to the former Minister of Foreign Affairs of Ukraine V. Ogryzko, we achieved the result we 

aspired for: de facto Ukraine received the plan of action to prepare for the NATO membership. Since 2009, 

we begin the practical integration with the Alliance. The NATO will increase the specific help to Ukraine, 

and this is a good result for us. The NATO decision predefines the actual transformation of the NATO Target 

Plan in the National annual program. However, the issue of the Alliance external control over the 

implementation of the national programs remains open [5]. 

Systematic and purposeful information and advocacy activity on a wide range of issues devoted to 

Ukraine’s cooperation with the NATO remained an important focus of the overall activity. In late May 2008, 

the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the state target program on informing the wide public on the 

Euro-Atlantic integration for the period of 2008-2011. It is worth mentioning that the concept of this 

program was signed in November 2007 by Viktor Yanukovych. The program, in particular, noted that the 

priority in the work associated with implementing the strategic course of Ukraine for full membership in the 

NATO is to increase the citizens’ awareness of the content and ways of realizing the national interests, the 

goal of the Euro-Atlantic integration of Ukraine, the organization’s activity and its cooperation with Ukraine. 

The program is to promote implementation of the tasks of Euro-Atlantic integration and to create conditions 

for the conscious citizens’ self-determination concerning Ukraine's accession to the NATO, to support the 

government policy of the Euro-Atlantic integration. Implementation of this program with allocating the 

adequate resources should contribute to improving the perception of the NATO [6]. 

Indeed, the recent informing work with the Ukrainians about the NATO has finally somewhat 

improved. More and more public authorities join the process of information work, in particular the Ministry 

of Foreign Affairs, the Ministry of Education and Science, the Ministry of Family, Youth and Sport, State 

Committee of Television and Radio Broadcasting and several other government and non-governmental 

organizations. The visit of the Assistant Secretary General for Public Diplomacy Jean-François Bureau in 

October 2008 was of utmost importance. It was noted that the results of the active work in the field of 

information are confirmed by the statistics of the public support of the idea of Ukraine’s joining the NATO. 

Compared with June 2008, these figures have increased by more than 10% [7]. However, in 2009 the 

funding of the mentioned targeted state programs stopped. It was reasonable to move from the axioms of the 

NATO membership as the only possible protection of the Ukraine’s sovereignty to understanding that only 

the nation, conscious of their own interests is the best guarantor of the independence of their own country. 

Over the last three years, there have been carried out the lengthy negotiations with the European 

Commission on concluding a new agreement with the European Union. At that, the concord on the positions 

that the future agreement must be an agreement on association was not essentially the result of political 

efforts, but rather of the depth of sectored cooperation. The Ukrainian society has not expected any signals 

on the future membership, which was absolutely justified. Ukraine confidently proved the relevance of 

involving the public in monitoring the negotiation process. To some extent, this was the model for the 

European Union. For example, instructions for the delegation of the European commissions to negotiate with 

Ukraine excluded the provision about the prospect of Ukrainian membership in the EU in the new 

agreement. This is clearly contrary to the public opinion in the EU countries (more than half of citizens of 

the EU countries supported Ukraine in its European aspirations) and even to the resolutions of the European 

Parliament. 

In the joint statement on the Agreement of Association, adopted during the Paris EU-Ukraine summit 

in September 2008 it was noted that after adopting in 2005 the Ukraine-EU Action Plan the partnership 

between the European Union and Ukraine has seriously deepened in all areas of common interest: 

cooperation in the foreign policy and crisis management, economic and energy cooperation, cooperation in 

justice, freedom and security including the visa policy, and in many other areas. For the first time it was 

recognized that Ukraine as a European country shares common history and common values with the 

European Union. It was ascertained at the summit that the new agreement between the European Union and 
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Ukraine will be an agreement on association, which leaves open the way for further progressive development 

in the relations between Ukraine and the EU. The European Union acknowledges the Ukraine's European 

aspirations and welcomes its European choice. The gradual rapprochement of Ukraine and the EU in 

political, economic and legal areas will contribute to further progress in relations between Ukraine and the 

EU. The agreement on association will refresh our common institutional frameworks, facilitate the deepening 

of our relations in all areas, and strengthen political association and economic integration between Ukraine 

and the European Union on the basis of mutual rights and responsibilities. It will create a solid basis for 

further rapprochement between Ukraine and the EU in the field of foreign and security policy, including 

respect for ensuring the principles of independence, sovereignty, territorial integrity and inviolability of 

borders. Ukraine and the EU will react in an expeditious manner to the challenges of these principles at all 

appropriate levels of political dialogue, including ministerial level. Creating a comprehensive and deep free 

trade area with the major regulatory segment of the Ukrainian legislation approximation to the EU standards 

will promote gradual integration of Ukraine into the EU internal market. Agreement on association will also 

enhance cooperation on a wide range of issues in the field of justice, freedom and security, including 

immigration matters. Given the significant progress in the negotiation process and with the purpose to 

prepare implementing the Agreement on association the leaders optimistically highlighted the importance of 

a New practical instrument preparation to replace the Action Plan in March 2009 [8]. There remained a 

serious problem of implementing the agreements on facilitating the visas issuance and readmission, given 

that Ukraine has provided the EU citizens with the visa-free entry right. There had to be started a dialogue on 

introducing the visa free regime for short trips between the EU and Ukraine. In November 2008 the parties 

agreed on most provisions of the agreement regarding the preamble and the section on institutional 

framework for relations. To achieve the objectives of the association agreement between Ukraine and the EU 

the delegations agreed to create joint structures - the Council on Association Issues, Committee on 

Association Issues, the Parliamentary Committee of Association and hold annual summits. In addition, it was 

agreed to create a forum for cooperation between the civil society of Ukraine and the EU. The parties agreed 

on the need to intensify negotiations on the Free Trade Area (FTA) and sectored issues in the relevant 

working groups [9]. The political stabilization in Ukraine, the constitutional reform, the consolidation of the 

rule of law, including in the investment area, full implementation of commitments under the frameworks of 

the WTO are necessary conditions for continuing the reforms and deepening of relations between Ukraine 

and the EU, based on our common values, in particular, democratic principles, good governance and respect 

for human rights. However, Ukraine closely followed the process of discussing the concept of Eastern 

partnership within the EU. The emergence of such an initiative clearly indicated the need to develop the EU's 

effective eastern dimension of its own policy. Ukraine, on the one hand, welcomed the efforts to find a new 

framework for relations between the European Union and other European countries, which meet the real 

level of their relations, but also considered these states’ strategic vision of the ultimate goal of integration 

with the EU. Eastern Partnership Initiative should include providing a clear perspective of the EU 

membership to the European neighbors of the EU, whose concrete actions and tangible achievements 

demonstrate the seriousness of their European ambitions. Ukraine tried to establish beneficial relations with 

almost all European countries. During the recent years it has taken a direct active participation in building a 

new Europe of the twenty-first century. According to the Archbishop of Chicago Cardinal Francis Ukraine 

can give Europe most in the spiritual aspects. »Europe, which achieved success in the economy, is not happy, 

because bureaucrats now do not quite trust the arguments based on the faith – the Cardinal believed. - The 

accession of Ukraine to the EU may change this.» [10]. 

It is hard to disagree with the President of Ukraine Victor Yushchenko, who during a speech at the 

German Bundestag in March 2005 noted: «Ukraine's integration into the EU and NATO is not directed 

against the interests of other countries. Full participation of Ukraine in the European and Euro-Atlantic 

structures will further guarantee the interests of our neighbors and partners, guarantee democracy in the 

region»[11]. It is noteworthy that Russia warned Ukraine that in case of its joining NATO, the relations 

between the two countries will become tenser. But now it is difficult to believe that the Ukraine-Russia 

relations straightforward. Yet, it is important and necessary to explain to the Russians that neither the NATO 

nor Ukraine's membership in the NATO is directed against Russia. Moreover, the Alliance’s even theoretical 

anti-Russian steps will become impossible thanks to the accession of Ukraine, which will certainly use its 

veto right. Clarification of this issue for the Russians is not just the responsibility of Ukraine, but in the same 

way is the responsibility of the NATO. In the Ukrainian legislation there is the wording, which states that the 

goal of Ukraine is membership in the NATO, but we must maintain good relations with Russia. These two 

objectives can easily go in parallel. Ukraine can simultaneously be a member of the NATO, and have good 

relations with Russia, like many other countries. It is not easy, but clearly it is not hopeless. 
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There remained the problem of achieving complementarity between the foreign and domestic policy 

for the effective implementation of the public policy strategic objectives as a whole. It was impossible to 

achieve public understanding that the policy of the European and Euro-Atlantic integration is the policy not 

so much external, but internal. Summarizing, it should be noted that the foreign policy of Ukraine focused on 

the full European and Euro-Atlantic integration, in general, remains unchanged and irreversible. However, 

the positive trend of qualitative changes in perceiving our country by the international community as an 

equal subject of international relations has not yet developed. 

During the recent years in Ukraine the systemic conflict between the state and society, between state 

and individual has deepened. The government showed its inefficiency. It could not but affect the foreign 

policy course. In fact, Ukraine's foreign policy was a hostage of the crisis of domestic political processes. 

The persuasiveness and weight of the strategic priorities proclaimed have been constantly discredited. At 

least, the European and Euro-Atlantic integration in its current interpretation has raised reasonable doubts in 

our partners. During the 2008-2009 years it was difficult to talk about the active and effective foreign policy 

line. However, observance of certain principles and rules helped to preserve the acquired positions of 

Ukraine on the international arena. 
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фактична заміна Плану досягнення членства в НАТО Річними Національним програмами з інтеграції 

України до НАТО на 2010 рік, оцінено потенціал поглиблення європейського та євроатлантичного 

співробітництва у сфері безпеки.  
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Украины, План достижения членства, дополняемость внешней и внутренней политики. 
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УКРАЇНСЬКИЙ СТАНДАРТ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 
АКТІВ СУДОВИХ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
 

Р.Б.Хорольський, 

к.ю.н., доцент 

 
         У статті досліджується питання, яким чином слід складати бібліографічний опис на акти 

судових органів Європейського Союзу згідно з вимогами чинних державних стандартів України. 

Досліджується зміст проблеми, а також викладаються загальні принципи її вирішення. Здійснено 

аналіз елементів, що складають бібліографічний опис публікації актів судових органів ЄС. За 

результатами дослідження сформульовано пропозиції щодо оптимального стандарту 

бібліографічного опису, який міг би застосовуватися в Україні. 

 

          Ключові слова: бібліографічний опис, судові органи Європейського Союзу, судова практика 

 

Дослідження права ЄС вимагає насамперед аналізу практики його судових органів. Це 

неодмінно породжує питання, яким чином здійснювати бібліографічні посилання на судові рішення. 

Достатньо переглянути кілька публікацій з питань права ЄС, взятих з різних вітчизняних видань, щоб 

переконатися, що на сьогодні в Україні відсутній більш-менш загальноприйнятий стандарт 

бібліографічного опису. Як виглядає, на практиці переважає правило: цитуємо так, як це зроблено у 

використаних іншомовних першоджерелах. Відповідно, в Україні переважає стандарт, прийнятий в 

англомовних виданнях, але автору інколи траплялося зустрічати бібліографічні описи, характерні для 

юридичної літератури французькою, німецькою, польською мовами. В українських реаліях такий 

підхід породжує низку практичних ускладнень. 

Найбільше ця проблема відома авторам дисертацій на здобуття наукового ступеня, що 

вимушені суворо дотримуватися стандарту опису, ухваленого Вищою атестаційною комісією 

України (далі – ВАК України)
1
. У неприємні ситуації постійно потрапляють редактори фахових 

видань, що зобов’язані приводити іноземним стандарт у відповідність з вітчизняним
2
, але не знаючи 

яким чином це зробити, засипають автора дослідження питаннями, а потім діють на власний ризик. 

                                                           
1
 У цій статті автор не зачіпає питання про обґрунтованість цієї вимоги. 

2
 Підпункт 7.9 Наказу ВАК України від 4 квітня 2000 р. № 178 «Про опублікування результатів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію» вимагає повного дотримання вимог 

до редакційного оформлення фахового видання згідно з чинними державними стандартами України. 
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Проте далеко не кожен правник, що взявся за дослідження права ЄС (особливо не фахівець у цій 

галузі) здатен надати зрозумілу відповідь, де ж саме здійснена офіційна публікація конкретного 

судового рішення, і якому способу його опису надати пріоритет. Утім, нерідко автор навіть і не знає, 

яка саме інформація зашифрована в запозиченому посиланні на конкретне рішення. 

Хоча наразі проблема відсутності вітчизняного стандарту бібліографічного опису стосується 

здебільшого сфери наукових досліджень, її актуальність цим не обмежується. По-перше, 

законодавство про адаптацію українського законодавства до права ЄС містить численні посилання на 

практику судових органів ЄС
1
, яка до того ж визнана одним з джерел acquis communautaire

2
. По-

друге, ця судова практика є багатим джерелом правової думки високої якості, що здійснює потужний 

вплив на національні правові системи по всьому світу. Відповідно, вона може бути використана 

українськими судами. Наприклад, Конституційним судом України, що неодноразово вдавався до 

порівняльно-правового методу при здійсненні тлумачення вітчизняного права; або загальними 

судами у випадку застосування законодавчих норм, запроваджених в українську правову систему в 

рамках процесу адаптації законодавства України до права ЄС. З конкретними рішеннями судів ЄС 

загальні суди можуть зіткнутися й у рамках справи щодо застосування конкретної двосторонньої 

угоди між Україною і ЄС
3
. Зрештою, ця проблема стосується культури мови юриста, а більш широко 

– ступені зрілості всієї національної правової системи: її відкритості до провідних тенденцій у 

розвитку правової думки та інтегрованості до загальносвітового правового дискурсу
4
. 

Автор, що має справу з правом ЄС уже досить тривалий час, практикував різні підходи до 

здійснення опису. Накопичений досвід з цього питання дає підстави прогнозувати, що вироблення 

загальноприйнятного підходу – далеко не проста справа. Тому в цій розвідці автор ставить перед 

собою завдання радше окреслити коло потенційних можливостей, ніж переконати прийняти той чи 

інший стандарт. 

Спочатку будуть викладені міркування щодо того, які принципи має бути покладено в основу 

вирішення проблеми. На цій підставі буде складено перелік потенційно можливих елементів опису і 

висловлено думку щодо їх доречності й оптимального змісту. Зрештою, за результатами цієї роботи 

буде викладено персональні преференції автора щодо оптимального бібліографічного опису. 

 

СУТЬ І ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ АКТІВ СУДОВИХ ОРГАНІВ 

ЄС. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

Згідно з вимогами ВАК України при посиланні на використані джерела й оформленні списку 

використаних джерел бібліографічний опис повинен складатися згідно з вимогами державного 

стандарту України
5
. Таким визначено ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)», що був розроблений на основі міждержавного стандарту
6
. 

                                                           
1
 Див., приміром, «Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах 

адаптації», що є додатком до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС 2004 р. 
2
 Див. розд. ІІ Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. № 1629-IV // Офіційний вісник України. – 2004, № 

15.– Ст. 1028 (далі – Закон України про програму адаптації). 
3
 Наразі завершується переговорний процес щодо укладання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, що має 

стати фундаментом двосторонніх відносин принаймні на найближче десятиліття. Оскільки її положення 

надаватимуть конкретні права суб’єктам економічної діяльності, що здійснюватиме потужний вплив на 

двосторонню економічну співпрацю, то слід очікувати застосування цієї угоди в українських судах як джерела 

права на підставі ст. 9 Конституції України. Тому привернення уваги українських судів до досвіду судів ЄС у 

тлумаченні угод про вільну торгівлю, укладених ЄС, – лише питання часу. 
4
 Продовжуючи цю думку, виходимо на необхідність розробки стандарту опису рішень інших міжнародних 

судових інстанцій та судів найвпливовіших національних правових систем світу. 
5
 Пункти 3.8 і 4.8 Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій, затверджених наказом ВАК 

України від 29 травня 2007 р. № 342 (із змінами, внесеними наказом від 26 січня 2008 р. № 63). 
6
 Міждержавний стандарт ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» був затверджений Міждержавною радою з питань стандартизації, 

метрології та сертифікації (протокол № 12 від 2 липня 2003 р.); далі – ГОСТ 7.1–2003. 
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Він набув чинності з 1 квітня 2008 р.
1
 Крім того, названо стандарти, що визначають правила 

скорочень у бібліографічному описі
2
. 

Проте як свідчать реалії, в абсолютній більшості випадків опис не відповідає правилам 

держстандарту, що є прямим порушенням вимог ВАК України. Як виглядає, таке становище виникло 

із-за того, що держстандарт прямо не передбачає, яким чином здійснювати опис судових рішень
3
, а 

тим більше тих, що постановлені міжнародними судовими установами чи судами інших держав. З 

цього випливає, що для правильного бібліографічного опису актів судових органів ЄС необхідно 

застосовувати загальні принципи складання опису, що встановлені ДСТУ/ГОСТ
4
. Однак не все так 

просто із-за низки проблем, що виникають у зв’язку з цим. 

Перше. Мета бібліографічного опису – надати відомості про документ для його ідентифікації 

та загальної характеристики
5
. Застосування правил, передбачених держстандартом, дає обсяг 

відомостей про документ, що повністю враховує (доволі специфічні) потреби бібліотечних 

працівників
6
. Але чи задовольняє він правників – авторів досліджень та їх читачів? Як виглядає, 

далеко не завжди: зазвичай опис перевантажений непотрібною для правників інформацією, що 

споживає ресурси автора (на пошуки, фіксацію, відтворення та перевірку інформації), видавця (на її 

відтворення) і читача (на її сприйняття). З іншого боку, у випадку судових рішень чітке слідування 

правилам бібліографічного опису не завжди забезпечуватиме відтворення інформації, вкрай важливої 

для правників. У результаті формалізм домінує над практичними потребами
7
. 

З цих причин зважений підхід до бібліографічного опису полягав би в тому, що необхідно 

розрізняти бібліографічні описи для цілей бібліографічної справи та для цілей бібліографічного 

посилання в книзі чи журнальній статті. Цікаво відзначити, що сам ГОСТ це прямо закріплює: його 

дія «не поширюється на бібліографічні посилання»!
8
 

Як виглядає, щоб якось збалансувати інтереси, ВАК України була вимушена навести 

конкретні приклади обсягу відомостей, які слід наводити в описі
9
, та нагадати, що держстандарт 

допускає певну ступінь гнучкості в складанні опису
10

. Дійсно, бібліографічний опис складається з 

елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. При цьому допускається опис, що 

обмежується тільки обов’язковими елементами, тт. лише тими, що забезпечують ідентифікацію 

документа
11

. 

Друге. Вирішення проблеми ускладнюється тим, що зазвичай український автор не має 

безпосереднього доступу до офіційної публікації судового рішення, а тому не має можливості 

скласти достовірний бібліографічний опис. Наскільки відомо автору, наразі в Україні немає жодної 

установи, що отримує за підпискою офіційні видання Суду правосуддя Європейських 

Співтовариств
12

. В абсолютній більшості випадків українські правники користуються текстами 

рішень, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Суду
13

. У державах – членах ЄС Інтернет також 

                                                           
1
 Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про надання 

чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних 

документів» від 16 січня 2008 р. № 10. 
2
 У п. 3.8 Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій згадано ДСТУ 3582-97, ГОСТ 7.12-93 та 

ГОСТ 7.11-78, що визначають правила скорочення слів у бібліографічному описі, відповідно, українською, 

російською та іноземними європейськими мовами. 
3
 Та й загалом сфера документів юридичної тематики по суті проігнорована в як в ГОСТ, так і ДСТУ. 

4
 Надалі автор використовує міждержавний стандарт ГОСТ 7.1–2003. 

5
 Пункт 4.1 ГОСТ 7.1–2003. 

6
 Згідно абз. 2 п. 1 ГОСТ 7.1–2003 його дія поширюється на опис документів, що складається бібліотеками, 

органами науково-технічної інформації, центрами державної бібліографії, видавцями, іншими 

бібліографіруючими установами. 
7
 Ненормальність цієї ситуація особливо кидається у вічі при співставленні з підходом, що практикується в 

європейських фахових юридичних виданнях: максимально стислі бібліографічні описи, особливо коли йдеться 

про офіційне оприлюднення документів. 
8
 Абзац 3 п. 1 ГОСТ 7.1–2003. 

9
 Див. Форму 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і 

списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті», затверджену наказом ВАК України від 29 травня 

2007 р. № 342 (із змінами, внесеними наказом від 26 січня 2008 р. № 63). 
10

 Див. Примітку 2 до Форми 23. 
11

 Детальніше див. п. 4.5 ГОСТ 7.1–2003. 
12

 Що виглядає непослідовним на фоні численних заяв про євроінтеграційні перспективи держави. 
13

 http://curia.europa.eu 
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фактично став основним джерелом інформації, проте для правничої літератури нормою є посилання 

саме на офіційну публікацію судового рішення, яка є єдино автентичною. На переконання автора, 

посилання на ресурси Інтернету як джерело інформації про рішення судів ЄС може бути 

виправданим лише як виняток, про що йтиметься далі. Протилежний підхід виглядатиме моветоном 

на фоні загальноєвропейської практики. 

Третє. Розробка будь-якого стандарту бібліографічного опису актів судових органів не може 

ігнорувати підходи, що нині практикуються в рішеннях українських судів та законодавчих і 

підзаконних актах України. З одного боку, зазвичай правила, що складуються стихійно, 

відображають міркування здорового глузду; з іншого, такі практики мають потужну інерцію, а тому 

їх кардинальна заміна – справа не проста. 

Також безумовно необхідно враховувати практику держав – членів ЄС і самих судових 

органів ЄС. Це важливо в контексті інтеграції України до інформаційного й правового поля 

Євросоюзу, а також дозволить більш зважено складати бібліографічний опис. 

Четверте. Згідно з держстандартом опис судових рішень повинен здійснюватися як 

аналітичний бібліографічний опис, оскільки судове рішення є складовою частиною документа, для 

ідентифікації й пошуку якої необхідні відомості про документ, в якому вона поміщена
1
. При цьому 

держстандарт вимагає, щоб цей різновид опису здійснювався мовою вихідних відомостей 

ідентифікуючого документа
2
. 

Оскільки оригінали рішень судових органів ЄС публікуються виключно іноземними мовами
3
, 

то постає питання: як діяти у випадку, коли частину бібліографічного опису (а саме реквізити 

рішення суду у справі) необхідно навести українською мовою, тт. в перекладі. Така потреба особливо 

актуальна при написанні навчальної літератури для студентів, а також праць, призначених для 

широкої громадськості. Утім ці прийоми часто використовуються в будь-яких працях, щоб 

урізноманітнити способи подання інформації, полегшити її сприйняття та економно використати 

дозволений обсяг праці, а тому є актуальними і для дисертантів та авторів монографій. 

П’яте. На переконання автора, практичні потреби вимагають розробки і застосування різних 

стандартів бібліографічного опису. Про це свідчить і досвід держав – членів ЄС. Так, у ЄС лише в 

бібліотечних установах опис складається гідно з правилами, що ґрунтуються на міжнародному 

стандарті та дуже подібні до правил, закріплених у ГОСТ та ДСТУ. Натомість у рішеннях судових 

органів ЄС і держав-членів використовується інший стандарт, який, у свою чергу, зазвичай не 

співпадає зі стандартом, що зустрічається в науковій і навчальні літературі
4
. 

Як виглядає, слід виокремити три різні стандарти: 

1) «високий», що передбачає повну відповідність вимогам держстандарту. Він повинен 

застосовуватися у сферах, де забезпечується контроль ВАК (дисертаційні дослідження та наукові 

публікації), а також у діяльності органів державної влади (нормативно-правові та правозастосовчі 

акти, судова практика); 

2) «звичайний», який забезпечує відтворення необхідної інформації про документ у 

максимально стислій формі, але з дотриманням основних правил держстандарту та несуттєвими 

відхиленнями від його вимог. Він може використовуватися у сферах, де здійснюється контроль ВАК 

України, а також у науковій і навчальній літературі; 

3) «низький», що призначений для застосування в працях публіцистичного характеру та 

навчальній літературі. Його вживання визначатиметься потребою не засмічувати публікацію зайвою 

інформацію. Такий опис не відповідатиме вимогам ДСТУ. 

Таким чином, складання бібліографічного опису актів судових органів ЄС вимагатиме 

творчого підходу до застосування вимог держстандарту, з врахуванням контексту конкретної 

ситуації. 

 

                                                           
1
 Підпункт 7.1.1 ГОСТ 7.1–2003. 

2
 Підпункт 7.1.9 ГОСТ 7.1–2003. 

3
 Наразі публікації здійснюються 22 мовами, що визнані офіційними в державах – членах ЄС. 

4
 Автор обмежуватиметься аналізом відомих йому літератур англійською і французькою мовами. 
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СХЕМА БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ: АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ 

Як було зазначено вище, у випадку посилання на судові рішення повинен складатися 

аналітичний бібліографічний опис. Він здійснюється за такою схемою: «Відомості про складову 

частину документа // Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження 

складової частини в документі. – Примітки.»
1
 При цьому область приміток можна не включати в 

опис, оскільки в цілому вона є факультативною
2
. 

Далі буде здійснено поелементний аналіз відомостей, які потенційно можуть бути наведені в 

бібліографічному описі «високого» стандарту. 

 

1. Відомості про складову частину документа 

Можна виокремити дві групи елементів: перша характеризує акт, постановлений судовим 

органом (див. п. 1.1-1.3 нижче), друга – справу, по якій постановлено цей акт (див. п. 1.4-1.7 нижче). 

Для фахової літератури англійською мовою притаманно не вказувати першу групу елементів. 

Натомість франкомовна література дотримується протилежного підходу. Більше того, лише в текстах 

рішень судів ЄС, опублікованих англійською мовою, не наводиться інформація про елементи першої 

групи. Редакції рішень, викладених усіма іншими мовами, обов’язково зазначають цю інформацію. 

Як виглядає, український стандарт повинен слідувати практиці, що домінує в державах-

членах ЄС, тт. зазначати елементи обох груп. Конституційний суд України при посиланні на рішення 

Європейського суду з прав людини завжди вказує дату постановлення рішення. 

 

1.1. Назва судового органу 

На сьогодні
3
 в ЄС створено та діє три судових органи – Суд правосуддя

4
, Суд першої 

інстанції
5
 та Суд Європейського Союзу з питань публічної служби

6
. Проте організаційно ці судові 

органи є складовими частинами єдиного органу – Суду правосуддя Європейських Співтовариств 

(далі – Суд Співтовариств)
7
, що має статус інституції ЄС

8
. 

Очевидно, що від них слід відрізняти Суд Європейської асоціації вільної торгівлі
9
 та 

Європейський суд з прав людини
10

, що не є органами ЄС. Проте вони мають певні функціональні 

зв’язки з судами ЄС
11

, що інколи стає причиною плутанини. 

 

1.2. Вид судового акту 

Суди ЄС постановляють декілька видів актів. Найпоширенішим є рішення (англ. judgment, фр. 

arrêt), що ухвалюється у випадку вирішення справи по суті в позовному, преюдиційному й 

апеляційному провадженнях. У випадку надання консультативного висновку щодо відповідності 

проекту міжнародної угоди Європейського Співтовариства установчому договору (ч. 6 ст. 300 

                                                           
1
 Див. п/п. 7.1.7, 7.1.10 ГОСТ 7.1–2003. 

2
 Див. п/п. 5.8.3 ГОСТ 7.1–2003. 

3
 Статтю передано до редакції до набрання 1 грудня 2009 р. чинності Лісабонським договором. 

4
 Альтернативна назва, що зустрічається у вітчизняній літературі, – Суд справедливості. 

5
 Створено Рішенням від Ради Міністрів № 88/591/ECSC, EEC, Euratom від 24 жовтня 1988 р. Розпочав 

діяльність з 1 вересня 1989 р. 
6
 Створено Рішенням Ради ЄС № 2004/752/EC, Euratom від 2 листопада 2004 р. Фактично діє з 5 жовтня 2005 р. 

7
 У вітчизняній літературі його нерідко помилково називають Судом Європейського Союзу. У європейській 

фаховій літературі домінує назва «Європейський суд правосуддя» (англ. European Court of Justice (ECJ)). У 

Законі України про програму адаптації його названо «Європейським судом», що слід вважати відхиленням від 

норми. 
8
 Див. ст. 7 Договору про Європейське Співтовариство (далі – ДЄСпв), ст. 5 Договору про Європейський Союз. 

9
 Діє на підставі Угоди про Європейський економічний простір 1994 р. 

10
 Діє на підставі Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. та організаційно 

пов’язаний з Радою Європи, що є регіональною міжнародною міждержавною організацією. 
11

 Щодо Суду ЄАВТ див. ст. 6, 105–107, 111 Угоди про Європейський економічний простір 1994 р.; щодо 

Страсбурзького суду – п. 2 ст. 6 ДЄС та ст. 52 і 53 Хартії про основоположні права Європейського Союзу 2000 

р. 
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ДЄСпв), справа вирішується висновком (англ. opinion, фр. avis)
1
. Через постановлення ухвали (англ. 

order, фр. ordonnance) розв’язуються процесуальні питання та завершується розгляд справ, що не 

підлягають вирішенню по суті. 

Окремо слід відзначити думку (англ. opinion, фр. avis) генерального адвоката
2
. Її також слід 

кваліфікувати як акт Суду правосуддя, оскільки вона становить індивідуальну обґрунтовану думку 

члена самого Суду, а генеральний адвокат бере участь у здійсненні судової функції, покладеної на 

Суд
3
. Думка офіційно оприлюднюється разом з рішенням Суду

4
. При цьому прийнято 

використовувати абревіатуру для «генерального адвоката» (англ./фр. AG) та обов’язково вказувати 

прізвище (зазвичай без ініціалів) генерального адвоката, що надав відповідну думку
5
. 

Слід брати до уваги, що на сьогодні в Україні термінологія в галузі європейських студій 

остаточно не склалася. Запропоновані автором переклади назв актів судів ЄС не позбавлені недоліків 

і тому мають дискусійний характер. 

 

1.3. Дата постановлення судового акту 

Як зазначалося, дату судового акту не прийнято вказувати в англомовній літературі та 

рішеннях судів, оприлюднених цією мовою. В українських реаліях, що характеризується 

домінуванням англомовної літератури, це породжує проблему відсутності інформації про дату 

постановлення відповідного рішення. Утім, вирішується вона доволі просто: вся інформація 

представлена на веб-сайті Суду правосуддя
6
. 

Згідно зі стандартами української мови необхідно вказувати слова «від» та «рік». Спосіб 

зазначення дати – «від 14 січня 1997 р.» чи «від 14.01.1997 р.» – не має принципового значення. При 

посиланні судів ЄС на власні рішення домінує перший варіант
7
. 

 

1.4. Слово «справа» 

Цей компонент завжди присутній в англомовному стандарті, тоді як у франкомовній 

літературі інколи опускається. Крім того, при посиланні судами ЄС на власні рішення у половині 

випадків
8
 це слово не включається в опис. 

Щодо цього елементу виникають два ускладнення. По-перше, щодо прийменника, який слід 

вживати при зазначенні виду судового акту: рішення «у справі» чи «по справі». На думку автора, слід 

орієнтуватися на практику Конституційного суду України, що використовує перший варіант. По-

друге, у випадку об’єднання справ судом слід вживати словосполучення «об’єднані справи». Саме 

такою є практика судів ЄС у посиланні на власні рішення
9
. 

                                                           
1
 При цьому слід звернути увагу на два нюанси. По-перше, у випадку надання висновку щодо проекту угоди, 

укладеної Європейським Співтовариством з атомної енергії (мало місце лише одного разу, в 1978 р.), Суд 

правосуддя ухвалює постанову (англ. ruling, фр. délibération). Інколи в літературі помилково плутаються 

висновок 1/78 і постанова 1/78. По-друге, слід відрізняти висновки Суду правосуддя, ухвалені в 1960-ті роки на 

підставі ст. 95 Договору про Європейське Співтовариство з вугілля та сталі. На сьогодні вони мають суто 

історичне значення. 
2
 Генеральні адвокати допомагають Суду шляхом надання у відкритому судовому засіданні неупереджених й 

обґрунтованих висновків щодо окремих категорій справ, які розглядаються Судом (ч. 2 ст. 222 ДЄСпв). 

Оскільки процесуальне право ЄС не допускає можливості висловлення окремої думки суддею, що опинився в 

меншості за результатами розгляду справи, то висновки генеральних адвокатів становлять цінне джерело 

інформації про потенційні шляхи розвитку права ЄС. 
3
 Див. п. 14, 15 ухвали Суду правосуддя від 4 лютого 2000 р. у справі C-17/98 «Emesa Sugar» (European Court 

Reports. – 2000. – P. I-665). 
4
 Крім висновків, що надаються при наданні консультаційного висновку згідно з ч. 6 ст. 300 ДЄСпв. 

5
 Наприклад, англомовний стандарт: «Opinion of AG Jacobs in Case…». 

6
 Case-law: Numerical access [Electronic resource]. – Mode of access: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045.htm. 

– Last access: 25.08.2009. – Title from the screen. 
7
 Єдиний виняток становить стандарт фінською мовою. 

8
 Загалом 11 мовних версій. 

9
 Однак оскільки про об’єднання завжди свідчить нумерація справи, то у випадку застосування опису 

«низького» стандарту можна обмежитися вживанням слова «справи». 
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1.5. Номер справи 

Це абсолютно обов’язковий елемент будь-якого опису судового рішення. Достатньо вказати 

лише цей елемент, щоб ідентифікувати рішення, про яке йдеться. Але такий підхід практикується 

вкрай рідко
1
. Виняток становить хіба що досить поширена практика посилання лише на номери 

висновків Суду щодо відповідності проектів міжнародних угод Співтовариства установчому 

договору, особливо в контексті права зовнішніх зносин ЄС
2
. 

Слід звернути увагу, що номер справи вказується без знаку «№». 

Кожна справа отримує свій унікальний реєстраційний номер згідно з положеннями, що 

регулюються діяльність секретаря відповідного суду
3
. Зазвичай він складається з трьох елементів, але 

в деяких випадках – двох або чотирьох. 

1. Справи, зареєстровані починаючи з 1989 р., розпочинаються літерою з дефісом, що вказує 

на один з судів, що її вирішив: «С-» – Суд правосуддя, «Т-» – Суд першої інстанції, «F-» – Суд з 

питань цивільної служби
4
. Відсутність літери вказує, що справа була зареєстрована до 1989 р. і 

вирішена Судом правосуддя, який на той час був єдиним судом. 

2. Далі слідує порядковий номер справи у відповідному році. 

3. Потім двома цифрами вказується рік реєстрації справи
5
, що відокремлюється прямою 

косою рискою
6
. 

4. Останній елемент є факультативним: в окремих випадках після пробілу слідує літера, 

кілька літер чи кілька цифр. Найпоширенішим є вживання літери «P», що вказує на апеляційне 

провадження (фр. appel). Інші випадки стосуються справ специфічного процесуального характеру
7
, 

що становлять інтерес хіба що в рамках поглибленого дослідження процесуального права
8
. 

                                                           
1
 Причина зрозуміла: майже не можливо запам’ятати конкретну справу лише за її номером. Так, напевно для 

більшості правників, що мають справу з правом ЄС, таке словосполучення як «справи 26/62 і 6/64» буде 

малоінформативним. Натоміть назви «Van Gend en Loos» і «Costa проти ENEL» є загальновідомими. 
2
 Пояснюється це тим, що за всю історію Суду правосуддя було ухвалено лише півтора десятка висновків, 

майже кожен з яких мав важливе прецедентне значення і тому легко ідентифікується. 
3
 Див., наприклад, ст. 12 Інструкцій для секретаря Суду правосуддя від 4 грудня 1974 р. (Official Journal of the 

European Communities. Series L. – № 350. – 1974, 28 Dec. – P. 33). 
4
 Відповідно, від назв судів французькою мовою: Cour de justice, Tribunal de première instance, Tribunal de la 

fonction publique. 
5
 Приміром, «/83» для 1983 р., «/07» для 2007 р. 

6
 Слід звернути увагу, що на початку 1970-х років було прийнято ставити дефіс, а не пряму косу риску, але в 

науковій літературі та практиці самого Суду для цих випадків закріпилася практика використання саме прямої 

косої риски. Тому загальноприйнято вказувати «справа 2/74», а не «справа 2-74», як це має місце в оригіналі. 
7
 Їх перелік див. у ч. 2 ст. 4 Інструкцій для секретаря Суду першої інстанції від 5 липня 2007 р. (Official Journal 

of the European Union. Series L. – № 232. – 2007, 4 Sept. – P. 1). Не заглиблюючись у цю проблему, відзначимо 

три моменти, що ускладнюють її дослідження: (1) практика літерного/цифрового позначення процесуальних 

особливостей справ не завжди є послідовною; (2) окремі позначення мають тільки історичне значення і наразі 

не використовуються; (3) у низці випадків специфічне позначення було використане всього лише одного разу. 
8
 Більш-менш поширеними є такі позначення: «AJ» (фр. aide judiciaire) – справа про надання правової допомоги; 

«DEP» (фр. dépens) – справа про визначення розміру судових витрат; «INT» або «INTP» (фр. interprétation) – 

справа про тлумачення постановленого судом рішення; «(І)» або «INTV» (фр. intervention) – справа про допуск 

до участі у справі третіх осіб; «OP» або «OPPO» (фр. opposition) – справа про скасування рішення, ухваленого 

за відсутності в судовому засіданні сторони, що оскаржує рішення; «PPU» (фр. procédure préjudicielle d’urgence) 

– справа преюдиційного провадження, що була розглянута у терміновому порядку; «R» (фр. référé) – справа про 

тимчасове призупинення застосування оскаржуваного акту або про застосування тимчасових заходів 

забезпечення позову; «REC» (фр. rectification) – справа про розгляд вимоги про внесення виправлення в раніше 

ухвалене рішення; «REV» (фр. révision) – справа про перегляд рішення у зв’язку з виявленням нових важливих 

обставин; «RV» (фр. renvoi) – справа, вирішена в порядку передачі справи від одного суду до іншого; «RX» (фр. 

réexamen) – справа про розгляд вимоги генерального адвоката про перегляд рішення Суду першої інстанції; 

«SA» (фр. saisie-arrêt) – справа про накладення арешту на майно боржника, що перебуває у володінні 

Співтовариства, яке виступає третьою особою. Також мали місце цифрові позначення: «(92)», «(122)», «(125)», 

що вказують на номер статті Правил процедури суду, яка передбачає особливу процесуальну форму розгляду 

справи. 
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У випадку об’єднаних справ слід застосовувати правило: скорочення не повинно 

спотворювати номерів справи
1
. 

 

1.6. Сторони справи 

Відомості про судові рішення, постановлені по справам позовного, преюдиційного чи 

апеляційного провадженнях, повинні містити інформацію про сторін справи. 

 

1.6.1. Оформлення елементу 

Як відомо, в текстах англійською мовою назви сторін справи виокремлюються курсивом. Те 

саме має місце в офіційних публікаціях текстів рішень Суду латвійською і литовською мовами. 

Натомість у публікаціях усіма іншими мовами будь-якого виокремлення назв сторін не здійснюється. 

Вітчизняна традиція, зокрема практика Конституційного суду України, передбачає включення 

назв сторін у лапки. Як виглядає, слід дотримуватися цієї практики і в нашому випадку. 

 

1.6.2. Обсяг інформації 

Як виглядає, лише в одному випадку слід намагатися давати максимально повні назви осіб, 

що виступають сторонами справи: при посланні на рішення судів ЄС у рішеннях українських судів. 

Натомість у науковій і навчальній літературі скорочення такої інформації допустимі. Важливо 

відмітити, що суди ЄС у своїх рішеннях широко практикують скорочення. 

Можливі три типа скорочень. По-перше, коли наводиться інформація лише про одну сторону 

процесу. Але це допускається лише в справах преюдиційного провадження. При цьому зазвичай 

вказується або обвинувачувана сторона в кримінальному процесі, або позивач. Проте в окремих 

випадках прийнято вказувати відповідача (як виглядає, коли найменування позивача є занадто 

складним для сприйняття). По-друге, якщо одна сторона включає троє й більше осіб, то вказується 

назва лише першої особи та додаються слова «та інші» мовою тексту судового рішення. По-третє, 

зазвичай намагаються не наводити повні назви сторін
2
, в тому числі держав – членів та інституцій 

ЄС
3
. 

 

1.6.3. Слово «проти» 

Щодо цього елементу має діяти правило, що застосовується у мові тексту рішення, на який 

робиться посилання. Відповідно, для англомовних текстів це буде «v.» або «v». 

 

1.6.4. Неофіційна назва справи 

Найбільш важливі рішення, ухвалені Судом правосуддя, нерідко мають неофіційну назву, яка 

використовується у фаховій літературі як основна. Наприклад, справа «Rewe Zentrale проти 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein» усім відома як справа «Cassis de Dijon». Зазвичай 

неофіційна назва відображує предмет спору і складається стихійно, у результаті поширення у 

фаховому середовищі. 

Очевидно, що включення неофіційної назви до бібліографічного опису буде порушенням 

дежстандарту. Проте її вживання є цілком припустимим і бажаним у навчальній літературі. При 

цьому для уникнення плутанини варто вказувати на неофіційний характер назви (приміром, через 

застереження «відома як»). 

                                                           
1
 Умовні приклади: «об’єднані справи С-1/06 – С-5/06, С-10/06, С-45/06» та «об’єднані справи Т-27/06, Т-29/06, 

Т-78/07 – Т-81/07, Т-148/07». Лише у випадку «низького» стандарту цього правила можна не дотримуватися: 

«справи С-1–5, 10, 45/06» та «справи Т-27, 29/06, Т-78–81, 148/07». 
2
 Найчастіше втрачаються ім’я фізичної особи і вказівка організаційно-правової форми юридичної особи. Якщо 

назва юридичної особи існує у вигляді абревіатури, то використовується абревіатура. 
3
 Так, замість «Belgium State» вказують «Belgium», а замість «Commission of the European Communities» – 

просто «Commission». 
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1.6.5. Переклад українською мовою 

Вище зазначалося, що практичні потреби нерідко вимагають від українського автора 

наводити відомості про складову частину документу українською мовою, тт. в перекладі
1
. Як діяти у 

такому випадку? 

Наразі в Україні стала практика з цього питання досі не склалася. У фаховій літературі 

зустрічаються обидва підходи: одні автори відтворюють назви сторін мовою оригіналу, інші 

здійснюють їх транслітерацію літерами українського алфавіту. Існуюча практика Конституційного 

суду України свідчить на користь другого підходу
2
. 

Кожен з цих підходів має свої переваги та недоліки. 

До переваг першого підходу слід віднести те, що читач гарантовано має правильне уявлення 

про яку справу йдеться і може легко віднайти текст її рішення. Недоліком є те, що читачу може бути 

важко сприймати і відтворювати назви сторін, написані в оригінальному вигляді. Особливо це 

актуально для навчальної літератури з права ЄС, оскільки більшість українських студентів має досить 

обмежені лінгвістичні пізнання. Існує також важлива практична проблема: не завжди забезпечується 

відтворення специфічних літер (апокрифічних знаків) європейських мов із-за недбалості автора або ж 

конфлікту програмного забезпечення автора та видавництва. 

Транслітерація дозволяє усунути зазначені проблеми, зокрема, спрощує сприйняття тексту. 

Проте цей підхід має й серйозні вади. По-перше, зазвичай здійснити правильну транслітерацію 

принаймні не просто. Для цього треба знати правильну оригінальну вимову назв сторін справи, що 

виглядає нереальним із 22 офіційними мовами ЄС
3
. До того ж наскільки відомо автору, в Україні досі 

не вироблено загальноприйнятих правил транслітерації із європейських мов. По-друге, це неодмінно 

породить в українському інформаційному просторі відмінності у відтворенні назв справ. У результаті 

одна й та сама справа буде мати різні назви. По-третє, у значній кількості випадків українському 

читачу буде непросто відтворити оригінальну назву справи, якщо виникне така потреба. По-четверте, 

на переконання автора, при професійному вивченні права ЄС транслітерація назв справ лише буде 

вносити плутанину в сприйняття прецедентного права, засмічуючи мозок студента непотрібною 

інформацією та ускладнюючи візуальне сприйняття інформації. 

На думку автора, до вирішення цієї проблеми слід підходити в залежності від контексту, що 

визначається спрямованістю публікації. Так, якщо йдеться про дослідження судової практики ЄС, 

приміром, у порівняльно-правовому контексті або про публікацію, спрямовану на розвиток загальної 

правової культури читача, то транслітерація є цілком допустимою. Натомість у випадку 

вузькоспеціалізованої публікації в галузі права ЄС доцільно відтворювати оригінальні назви сторін 

справи. Зрештою, можна використовувати одночасно обидва відходи: транслітерований варіант 

супроводжувати оригінальною назвою і навпаки
4
. 

Особиста позиція автора полягає у наданні пріоритету першому підходу. Головний аргумент 

полягає в тому, що практика самого Суду Співтовариств пішла саме цим шляхом. Як відомо, офіційні 

мови ЄС використовують три алфавіти: латиницю, грецький і кирилицю (болгарська мова). 

Відповідно, постало питання, яким чином відтворювати назви справ, оригінали яких походять з іншої 

абетки. Рішення полягає у наданні пріоритету латиниці
5
: тексти рішень Суду, опубліковані грецькою 

або болгарською мовою, ніколи не застосовують транслітерації для відтворення назви сторони 

справи, оригінал якої написано латиницею. Натомість при публікаціях рішень мовами, що 

використовують латиницю, назви сторін «грецьких» і «болгарських» справ транслітеруються. В 

                                                           
1
 Детальніше див. четверту проблему, ідентифіковану вище. 

2
 В усіх випадках, коли Конституційний суд України у своїх рішеннях посилався на судову практику 

Європейського суду з прав людини, завжди здійснювалася транслітерація. 
3
 Особистий досвід автора свідчить, що навіть провідні європейські фахівці з права ЄС нерідко мають проблеми 

із правильною вимовою назв справ не надто поширеними європейськими мовами. 
4
 Наприклад, так було зроблено при посиланні на практику Європейського суду з прав людини в п/п. 6.1.3 

Рішення КСУ від 29 січня 2008 р. № 2-рп/2008 у справі про звільнення народних депутатів України з інших 

посад у разі суміщення (Офіційний всіник України. – 2008б № 80.– Ст. 2697). 
5
 При дослідженні цього питання автор користувався рішенням Суду Правосуддя від 23 квітня 2009 р. в 

об’єднаних справах C–378/07 – C–380/07 «Angelidaki та інші» («грецька» справа) та ухвалою Суду першої 

інстанції від 17 липня 2009 р. у справі T–266/09 AJ «Ivanov проти Італії» («болгарська» справа). 
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оригінальному вигляді назви сторін справи, що мають грецьке (болгарське) походження, 

відтворюються виключно в публікаціях рішень цією ж мовою. У результаті в загальноєвропейському 

інформаційному просторі назви справ грецького і болгарського походження відомі в 

«латинізованому» вигляді. 

Українська практика повинна ґрунтуватися на таких самих принципах. Оскільки українська 

мова не є офіційною в ЄС, то правило дуже просте: у випадку написання назв справ грецького або 

болгарського походження використовується їх транслітерація латиницею, а в решті випадків 

відтворюється оригінальне написання
1
. При цьому, як показує практика офіційних видань самого 

Суду, шість елементів назви справи повинні відтворюватися українською мовою: (1) слово «та», що 

використовується, коли на стороні позивача або відповідача виступають дві особи
2
; (2) 

словосполучення «та інші», що заміщає назви інших усіх осіб, крім першої, якщо на одній стороні 

виступає троє й більше осіб; (3) словосполучення «Кримінальне переслідування проти»
3
; (4) назва 

інституції чи іншого органу ЄС; (5) назва держави – члена ЄС; (6) слово «проти». 

Останній елемент потребує спеціальної уваги. Тривалий час для української правової традиції 

не характерно було вказувати в реквізитах судової справи назви сторін процесу. Відповідно, традиція 

словесного вираження змагального характеру справи лише складається. Застосовуються два підходи: 

або мавпування англомовної традиції через вживання латинського слова «versus» чи його скорочених 

форм («vs», «v.», «v»
4
), або ж застосування слова «проти». Хоча варто звернути увагу й на існування 

третього варіанту, досить поширеного серед держав – членів ЄС, – вживання прямої косої риски
5
. У 

випадку відтворення реквізитів судового рішення в українському перекладі автор надає перевагу 

вживанню українського слова. Головний аргумент: такою є практика Конституційного суду України, 

крім того в більшості держав – членів ЄС практикується вживання слова «проти» національною 

мовою. 

У решті випадків повинно використовуватися оригінальне написання, навіть якщо назва 

сторони має смисл і може бути перекладена українською мовою
6
. 

 

1.7. Предмет справи 

Як виняток назви справ однієї категорії ґрунтуються не на назвах сторін, а на предметі спору. 

Це випадок консультативного висновку Суду правосуддя щодо проекту міжнародної угоди 

Європейського Співтовариства, у реквізитах якого прийнято вказувати предмет справи. 

Назва предмету справи не завжди визначається в тексті самого висновку. У цьому випадку 

вона складається стихійно у фахових публікаціях
7
. 

 

2. З’єднувальний елемент 

Держстандарт вимагає, щоб перед відомостями про документ, в якому міститься складова 

частина, застосовувався з’єднувальний елемент: дві похилі риски з пробілами до та після нього – 

«//»
8
. Власне, наявність чи відсутність цього елементу – лакмусовий папірець, що свідчить про 

дотримання чи недотримання вітчизняного стандарту складання бібліографічного опису. 

Як діяти у випадку, коли український автор вирішить наводити відомості про складову 

частину документу українською мовою? 

                                                           
1
 Це правило повинно діяти навіть у випадку, коли стороною у справі є громадянин України або юридична 

особа української національності. Наприклад, правильно буде: рішення у справі T–249/06 «Interpipe Niko Tube 

та Interpipe NTRP проти Ради». 
2
 Таку ситуацію слід відрізняти від випадку, коли це слово є частиною назви сторони. 

3
 В оригіналі англійською мовою «Criminal proceedings against». 

4
 У цілому перша з них характерна для американської традиції, а дві останні – для європейської. 

5
 Проти такого підходу може бути висунуто аргумент, що цей графічний знак належить до т.зв. «приписаної 

пунктуації» й несе особливе смислове навантаження (див. п. 4.7 ГОСТ 7.1–2003). 
6
 Наприклад, це стосується назв органів влади держав – членів ЄС, що часто є сторонами у справах 

преюдиційного провадження. 
7
 У зв’язку з цим в літературі зустрічаються різні редакції назви тієї самої справи. 

8
 Підпункт 7.1.10 ГОСТ 7.1–2003. 
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Насамперед, положення держстандарту дозволяють зафіксувати кілька відправних точок. По-

перше, мови опису складової частини й ідентифікуючого документа можуть не співпадати лише в 

одному випадку: коли мова складової частини відрізняється від мови ідентифікуючого документа
1
. 

Отже, використання знаку «//» у нашій ситуації свідчитиме, що публікація судового рішення 

здійснена українською мовою, що не відповідатиме дійсності. По-друге, держстандарт допускає 

використання альтернативного з’єднувального елементу – терміну, що позначає фізичну залежність: 

«В:», «In:» і т.п.
2
 Проте це правило також не дозволяє відтворювати відомості про складову частину 

документу в перекладі та, як виглядає, підлягає застосуванню лише в галузі бібліографічної справи, 

але не при складанні бібліографічних посилань. 

Таким чином, держстандарт не дозволяє, щоб в описі використовувався переклад складової 

частини документу українською мовою. 

Позиція автора, який не планує відмовлятися від української мови у відтворенні відомостей 

про складову частину документу із-за вимог держстандарту, полягає в наступному. По-перше, можна 

використовувати два прийми: 

1) розділяти опис на дві частини, що зробить не потрібним застосування з’єднувального 

елементу: відомості про складову частину документу наводити в основному тексті 

українською мовою, а у виносці наводити відомості про ідентифікуючий документ мовою 

оригіналу; 

2) надводити відомості про ідентифікуючий документ мовою оригіналу в круглих дужках. 

По-друге, недотримання держстандарту в основному тексті праці може компенсуватися його 

повним дотриманням в описах, що наводяться в списку використаних джерел. 

По-третє, таке відхилення від нормативних вимог пояснюватиметься посиланням на визнаний 

ВАК України принцип гнучкості та на застереження ГОСТу, що дежрстандарт не призначений для 

складання бібліографічних посилань. 

 

3. Відомості про ідентифікуючий документ 

 

3.1. Джерела оприлюднення актів судових органів ЄС. 

Для українського юриста розуміло, що мова йде про «European Court Reports» (ECR). Про це 

свідчить не лише вся без винятку англомовна фахова література з права ЄС. Закон України про 

програму адаптації вказує на «Вісник Європейського Суду (European Court Reports)» як на джерело 

оприлюднення «рішень Європейського Суду»
3
. 

Але насправді це не відповідає дійсності з двох причин. По-перше, згідно з процедурними 

правилами Суду в деяких випадках інформація про ініціювання, хід і результати розгляду справи 

підлягають опублікуванню в іншому офіційному виданні ЄС – «Офіційному віснику Європейського 

Союзу». Крім того, рішення судів публікуються на веб-сайті Суду правосуддя, а також в інших 

виданнях. По-друге, насправді такого видання як «European Court Reports» взагалі не існує в природі. 

 

3.1.1. Видання Суду Співтовариств. 

З 1954 по 1972 р. рішення суду Співтовариств англійською мовою офіційно не 

оприлюднювалися
4
. Лише після приєднання Сполученого Королівства до Європейських 

Співтовариств (з 1 січня 1973 р.) почало виходити видання, що іменувалося «Reports of cases before 

the Court»
5
. Починаючи з 1991 р. воно змінило назву на «Reports of cases before the Court of Justice and 

                                                           
1
 Підпункт 7.1.9 ГОСТ 7.1–2003. 

2
 Підпункт 7.1.10 ГОСТ 7.1–2003. 

3
 Див. розд. ІІ Закону. 

4
 У цей час публікації здійснювалися голландською, італійською, німецькою і французькою мовами. 

5
 У зв’язку з приєднанням цієї держави існуюча на той час судова практика суду Співтовариств була офіційно 

оприлюднена у вигляді т.зв. спеціальних видань ECR англійською мовою. Саме тому нумерація сторінок у 
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the Court of First Instance», що виходить у двох частинах
1
. На додаток, від 1995 р. окрема категорія 

справ
2
, вирішених СПІ, а з 2006 р. – Судом ЄС з питань цивільної служби, публікується в 

спеціальному виданні «European Court Reports: Reports of European Community Staff Cases» (ECR-SC). 

Видання Суду Співтовариств виходять усіма офіційними мовами ЄС. 

 

3.1.2. Офіційний вісник Європейського Союзу. 

З 1 лютого 2003 р. (дати набуття чинності Ніццьким договором) це видання має назву 

«Official Journal of the European Union»
3
, а до цього мало назву «Official Journal of the European 

Communities»
4
. Видання здійснюється у трьох формах: друкована паперова версія; на офіційному веб-

сайті ЄС
5
; щомісячні або щорічні видання на CD-ROM. З 1968 р. видання має дві серії – «L» (фр. 

législation) та «C» (фр. communication). Інформація щодо актів судів ЄС оприлюднюється в серії «С». 

В офіційному віснику публікується інформація трьох видів: (1) відомості про факт 

ініціювання розгляду справи та присвоєння справі реєстраційного номеру; (2) окремі процесуальні 

рішення судів; (3) інформація про результати розгляду справи, – оперативна частина рішення судів
6
. 

Посилання на публікацію акту судового органу ЄС у цьому виданні зустрічається вкрай рідко. 

Причина полягає в тому, що в більшості випадків інформація першої та другої груп має маргінальне 

значення, а інформація третьої групи дублює публікацію повного тексту рішення, здійснену в 

офіційному виданні Суду. При цьому прийнято надавати пріоритет посиланню саме на видання Суду. 

Рідкісний виняток – випадки посилання на офіційний вісник, коли аналізується майбутній розвиток 

судової практики у зв’язку з вирішенням справи, що наразі лише перебуває на розгляді Суду. 

 

3.1.3. Офіційний веб-сайт Суду правосуддя Європейських Співтовариств. 

Починаючи з 1997 р. рішення судів ЄС оприлюднюються на веб-сайті Суду Співтовариств, 

причому майже в режимі реального часу. 

Необхідність перекладу судових рішень на всі офіційні мови ЄС дуже сповільнило і без того 

повільний процес виходу офіційних видань Суду. Тому публікація в Інтернеті, що оперативно 

здійснюється мовою оригіналу рішення та, зазвичай, в перекладі французькою чи англійською 

мовами, фактично стала основним джерелом інформації для фахівців з права ЄС. 

На самому веб-сайті Суду правосуддя зазначається
7
, що публікація в «Reports of cases…» є 

«єдиним автентичним джерелом цитування» рішень судів ЄС. Тому правила юридичної техніки 

вимагають не застосовувати посилання на публікацію в Інтернеті. В юридичній літературі так само 

прийнято посилатися виключно на офіційні видання. 

 

3.1.4. Інші джерела. 

У більшості держав – членів ЄС існують фахові періодичні видання, що здійснюють 

неофіційну публікацію найважливіших рішень судів ЄС, нерідко в адаптованій формі чи з фаховим 

коментарем. 

Для англомовної літератури з права ЄС після посилання на ECR прийнято надавати 

альтернативне джерело оприлюднення рішення суду ЄС – «Common Market Law Reports» (CMCR). 

                                                                                                                                                                                                 
англомовних виданнях ECR за 1954-1972 рр. відрізняється від нумерації в оригінальних виданнях, наприклад, 

франкомовному. 
1
 Частина перша містить рішення Суду правосуддя, друга – Суду першої інстанції. 

2
 Сторонами яких є службовці ЄС, з одної сторони, та його інституції чи органи, з іншої. 

3
 Видання виходить і всіма іншими офіційними мовами ЄС. 

4
 Англійською мовою почало виходити лише з 1973 р., коли Сполучене Королівство приєдналося до 

Співтовариств. До цього видавалося голландською, італійською, німецькою і французькою мовами. 
5
 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu 

6
 Див. п. «а» – «с» ст. 25 Інструкцій для секретаря Суду правосуддя від 4 грудня 1974 р., а також ч. 2 ст. 18 

Інструкцій для секретаря Суду першої інстанції від 5 липня 2007 р. 
7
 The Institution: Publications and Multimedia [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_18503. – Last access: 25.08.2009. – Title from the screen. 
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Франкомовна література часто додає інформацію про коментар відповідного рішення Суду, наданий 

авторитетним фахівцем з права ЄС у виданні «Europe». 

Очевидно, що згідно з держстандартом цю інформацію не потрібно включати до 

бібліографічного опису. Не вбачається в цьому й нагальної практичної потреби. 

 

3.2. Бібліографічний опис 

Згідно з держстандартом згадані офіційні видання слід кваліфікувати як «серіальні 

документи»
1
, а тому їхній опис повинен складається згідно з п/п. 7.5.2 і 7.5.3 ГОСТ 7.1–2003 та 

загальними правилами складання опису серіальних документів, викладеними в п. 6.3 ГОСТ 7.1–2003. 

Також слід брати до уваги приклади оформлення бібліографічного опису, встановлені ВАК України
2
. 

Застосування цих правил дозволяє дійти таких загальних висновків. Держстандарт дозволяє 

не наводити такі відомості
3
: про видавця, поширювача, виготовлювача

4
; про місце публікації

5
; обсяг 

ідентифікуючого документа. Крім того, згідно з приписами ВАК України
6
, можна не наводити 

відомості про відповідальність
7
. 

 

3.2.1. Видання Суду Співтовариств. 

Найскладнішим є питання заголовку. Із вищенаведеного випливає, що посилання в описі на 

«ECR» чи на «European Court Reports», а тим більше на «Вісник Європейського Суду»
8
, є очевидним 

порушенням вимог держстандарту, оскільки на обкладинці самого видання фігурує інша назва. 

З іншого боку, проблема навряд чи не може бути вирішена прямолінійно. По-перше, 

правильна назва основного видання Суду – «Reports of cases before the Court of Justice and the Court of 

First Instance» – є занадто довгою, щоб бути зручною для використання в бібліографічних 

посиланнях. По-друге, вжиток назви «European Court Reports» є настільки загальнопоширеним серед 

правників, що запровадження іншої (хоча й правильної) назви видання може зіштовхнутися з її 

несприйняттям фаховим середовищем в Україні. По-третє, у Сполученому Королівстві саме ця 

«неправильна» назва має статус офіційної. 

Вбачаються такі можливі шляхи вирішення цієї проблеми. 

Перший. Держстандарт дозволяє скорочувати занадто довгий заголовок ідентифікуючого 

документу, пропустивши його частину; при цьому пропущену частину позначають трьома крапками
9
. 

Відповідно, можна застосовувати скорочену назву видання: «Reports of cases…» або просто 

«Reports…». При цьому варто при першому посиланні навести повну назву видання. 

Застосування цього підходу має свої обмеження: він не дозволяє розрізнити сучасне видання 

від його попередника, що виходив до 1991 р. Утім це можна проігнорувати хоча б з огляду на те, що 

таке розрізнення не проводиться ні в судовій практиці Суду Співтовариств, ні в юридичній літературі 

держав – членів ЄС. Більшу проблему створює факт існування другого видання – «European Court 

Reports: Reports of European Community Staff Cases». Входить так, що загальновідома назва «European 

Court Reports» привласнюється зовсім іншому, до того ж маргінальному виданню, про існування 

                                                           
1
 Пункт 6.3 ГОСТ 7.1–2003. 

2
 Форма 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і 

списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті», затверджену наказом ВАК України від 29 травня 

2007 р. № 342 (із змінами, внесеними наказом від 26 січня 2008 р. № 63). 
3
 Див. п/п. 7.3.9-7.9.11 ГОСТ 7.1–2003 та форму 23. 

4
 Таким є «Office for Official Publications of the European Communities» (EUR-OP). 

5
 Тобто Люксембург (Luxembourg). 

6
 Див. приклади, наведені у формі 23. 

7
 Це інформація про осіб та організації, що брали участь у створені змісту твору, що є об’єктом опису (п/п. 

5.2.6.1 ГОСТ 7.1–2003). Якщо ці відомості необхідно вказати, то для видань Суду Співтовариств таким буде 

«Court of Justice of the European Communities», для офіційного віснику – «European Communities» або «European 

Union», в залежності від дати видання (відповідно, до і після 1 листопада 1993 р.). 
8
 Як це зроблено в Законі України про програму адаптації. Гіпотетично таке посилання буде допустимим лише 

після набуття українською мовою статусу офіційної мови ЄС, тт. після приєднання України до ЄС. 
9
 Підпункт 7.3.2 ГОСТ 7.1–2003. 
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якого навіть не всім відомо. З іншого боку, враховуючи досить скромне місце судової практики з 

питань трудових відносин службовців ЄС у праві ЄС, у більшості випадків не буде потреби 

посилатися на друге видання. 

Другий. Можна піти англійським шляхом і виробити в правничому середовищі України 

конвенцію про використання назв «European Court Reports» та «ECR» для основного видання Суду. 

На думку автора, варто застосовувати саме цей підхід, оскільки по суті така традиція вже фактично 

укорінилася в Україні. У випадку дисертацій і монографій цей підхід є взагалі безпроблемним: 

достатньо навести у списку використаних скорочень правильну розшифровку цієї абревіатури
1
. 

У цього підходу є одна вада. Із-за того, що він не відповідає держстандарту, а в Україні, на 

відміну від Сполученого Королівства, конвенція не має юридичного значення, то не можна вважати 

допустимим вживання цієї назви в текстах рішень судових органів України. 

Третій. Можна запропонувати також підхід, що практикується в публікаціях рішень судових 

органів ЄС офіційними мовами деяких держав – членів ЄС, що не були серед засновників 

Європейських співтовариств
2
. Він передбачає посилання на франкомовну версію основного видання 

Суду, що скорочено позначається як «Recueil» або «Rec.». В українській ситуації держстандарт 

вимагатиме вживання форми «Recueil…». 

Недоліком такого підходу є набагато менша поширеність французької мови в Україні, ніж 

англійської. Тому навряд чи слід очікувати сприйняття цієї конвенції серед правників України. 

Також варто виокремити деякі інші проблеми. Держстандарт допускає не надавати відомості 

про серію документа, якщо її наведення не потрібне для ідентифікації документа
3
. Якраз така 

ситуація має місце в нашому випадку щодо частин «Reports of cases…», тому що інформація про 

відповідну частину завжди міститься в зазначенні конкретної сторінки
4
. Крім того, оскільки 

український автор зазвичай не має доступу до оригіналів «Reports of cases…», то слід відмовитися від 

вказівки конкретного числа (тому) видання у відповідному році. Саме така практика панує в 

державах – членах ЄС. 

Отже, для видань Суду Співтовариств відомості про ідентифікуючий документ повинні 

містити: заголовок (з вказівкою або без вказівки частини) і рік видання. 

 

3.2.2. Офіційний вісник Європейського Союзу. 

Згідно з держстандартом відомості про цей ідентифікуючий документ повинні містити
5
: 

заголовок (із зазначенням серії), позначення числа (номеру), а також дати. При цьому дата повинна 

наводитися у форматі «рік, день і місяць»
6
. 

 

3. Відомості про місцезнаходження складової частини в документі 

Згідно з п. 7.4 ГОСТ 7.1–2003 мова йде про конкретні сторінки. Вони повинні позначатися 

наскрізною пагінацією (по формі “від і до”, відділяються тире), якій передує скорочене позначення 

слова сторінка
7
. Проте важливо відзначити, що цьому припису передує зауваження «як правило». 

Український автор, що зазвичай позбавлений прямого доступу до офіційних видань Суду 

Співтовариств, у переважній більшості випадків не зможе виконати цю вимогу. Тому варто 

                                                           
1
 Що одночасно виконуватиме функцію подальшого утвердження цієї конвенції в Україні. 

2
 А саме видання болгарською, данською, латвійською, польською, румунською, словацькою, чеською мовами. 

3
 Підпункт 7.3.12 ГОСТ 7.1–2003. 

4
 Див. нижче. Якщо все-таки є потреба вказати таку інформацію, то це слід зробити таким чином: «Reports of 

cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Part I, Court of Justice», «Reports of cases before the 

Court of Justice and the Court of First Instance. Part II, Court of First Instance». 
5
 Підпункт 7.5.2 ГОСТ 7.1–2003. 

6
 Підпункт 6.3.3.3.4 ГОСТ 7.1–2003. 

7
 Підпункт 7.4.1 ГОСТ 7.1–2003. 
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обмежитися наведенням лише першої сторінки, на якій починається публікація відповідного судового 

рішення
1
. До того ж, саме такий підхід практикується в державах – членах ЄС. 

В офіційних виданнях Суду нумерація сторінок має особливості. Вона ведеться наскрізно 

протягом року, не починаючись заново в кожному наступному томі
2
. Кожна з двох частин «Reports of 

cases…» має власну пагінацію. Номер кожної окремої сторінки має комплексний характер: 

римськими цифрами вказується частина видання
3
, а потім через дефіс конкретна сторінка

4
. Саме так і 

має наводитися нумерація сторінок в описі
5
. 

В юридичному тексті бібліографічне посилання на судове рішення нерідко вимагає більшої 

деталізації – вказівки на його конкретний пункт. Згідно з держстандартом ця інформація не належить 

до бібліографічного опису. 

Автор пропонує вказувати номер пункту (пунктів) через кому після даних про сторінку, на 

якій починається публікація відповідного судового акту. При цьому застосовується скорочення слова 

«пункт» згідно з традиціями відповідної мови
6
. Очевидно, що бібліографічний опис у списку 

використаних джерел не повинен містити цієї інформації. 

Заслуговують на увагу два моменти. По-перше, зазвичай розбивка мотивувальної частини 

рішення судового органу ЄС на пункти супроводжується також окремою нумерацією пунктів 

резолютивної частини. Проте в судових рішеннях та юридичній літературі не прийнято посилатися на 

пункти резолютивної частини. Натомість заведено робити посилання на відповідний пункт 

мотивувальної частини, оскільки він потім дослівно відтворюється в резолютивній частині. У зв’язку 

з цим не має потреби зазначати, в якій саме частині рішення містяться вказані пункти. За загальним 

правилом домислюється, що мова йде про пункти мотивувальної частини. Пропонується цю практику 

держав – членів ЄС застосовувати й в Україні. По-друге, перший час, принаймні в 1960-ті роки, 

абзаци рішення Суду правосуддя взагалі не мали пунктуації. У такому випадку пропонується 

використовувати інший підхід: додатково вказувати сторінку, на якій знаходиться абзац (абзаци), на 

який робиться посилання
7
. 

 

ПРИКЛАДИ СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 

Нижченаведені приклади бібліографічного опису складені для актів судових органів ЄС, 

оприлюднених англійською мовою. 

 

1. «Високий» стандарт 

А) Judgment of the Court of Justice of the European Communities of 5 February 1963 in Case 26/62 «N.V. 

Algemene Transport – En Expeditie Onderneming Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie Der 

Belastingen» // Reports of cases before the Court of Justice. –1963. – P. 3. 

Рішення Суду правосуддя Європейських співтовариств від 5 лютого 1963 р. у справі 26/62 «N.V. 

Algemene Transport – En Expeditie Onderneming Van Gend en Loos проти Nederlandse Administratie Der 

Belastingen» (Reports of cases before the Court of Justice. –1963. – P. 3). 

Б) Judgment of the Court of Justice of the European Communities of 15 December 1994 in Case C-250/92 

«Gøttrup-Klim Grovvareforeninger and others v. Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA (DLG)» // 

Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. – 1994. – P. I-5641. 

                                                           
1
 З мотивів корпоративної солідарності автор пропонує ігнорувати вимогу держстандарту, навіть якщо в 

конкретній ситуації є можливість її виконати. Цього ж підходу варто було б дотримуватися і при посиланні на 

публікаціях в офіційному віснику ЄС, незважаючи на те, що оригінал цього видання доступний в Інтернеті. 
2
 Приміром, частина І «Reports of cases…» за 2007 р. налічує більше 12 тис. сторінок. 

3
 Як зазначалося вище, це дозволяє не наводити відомості про серію (частину) видання в області заголовка. 

4
 Наприклад: «P. І-369», «P. ІІ-5804». 

5
 Згідно з п/п. 7.4.1.1 ГОСТ 7.1–2003 «Сторінки вказують арабськими або римськими цифрами, в залежності від 

того, яка пагінація наведена в документі». 
6
 Приміром, для англійської мови це буде скорочення слова «paragraph»: «P. І-369, para. 17», «P. ІІ-5804, paras 

109–123». 
7
 Приміром, «P. 456, at p. 464». 
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Рішення Суду правосуддя Європейських співтовариств від 15 грудня 1994 р. у справі C-250/92 

«Gøttrup-Klim Grovvareforeninger та інші проти Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA (DLG)» 

(Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. – 1994. – P. I-5641). 

В) Order of the Court of First Instance of 8 June 1998 in Case T-148/97 «David T. Keeling v. Office for 

Harmonisation in the Internal Market» // Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First 

Instance. – 1998. – P. II-2217. 

Ухвала Суду першої інстанції від 8 червня 1998 р. у справі T-148/97 «David T. Keeling проти Office for 

Harmonisation in the Internal Market» (Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First 

Instance. – 1998. – P. II-2217). 

Г) Judgment of the Court of Justice of the European Communities of 21 November 1991 in Case C-354/90 

«Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires and others v. French Republic» // 

Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Part I, Court of Justice. – 1991. – 

P. I-5505. 

Рішення Суду правосуддя Європейських співтовариств від 21 листопада 1991 р. у справі C-354/90 

«Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires та інші проти Французької 

Республіки» (Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Part I, Court of 

Justice. – 1991. – P. I-5505). 

Ґ) Judgment of the Court of First Instance of 22 October 1996 in Joint Cases T-79/95, T-80/95 «Société 

National des Chemins de Fer Français and British Railways v. Commission of the European Communities» // 

Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Part II, Court of First Instance. – 

1996. – P. II-1491. 

Рішення Суду першої інстанції від 22 жовтня 1996 р. в об’єднаних справах T-79/95, T-80/95 «Société 

National des Chemins de Fer Français та British Railways проти Комісії Європейських співтовариств» 

(Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Part II, Court of First Instance. – 

1996. – P. II-1491). 

Д) Opinion 1/03 of 7 February 2006 «Competence of the Community to conclude the new Lugano 

Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 

matters» // Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. – 2006. – P. I-1145. 

Висновок 1/03 від 7 лютого 2006 р. «Компетенція Співтовариства укладати нову Луґанську 

Конвенцію про юрисдикцію і визнання та виконання рішень у цивільних і господарських справах» 

(Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. – 2006. – P. I-1145). 

Е) Opinion of Advocate General Kokott of 26 May 2005 in Case C-94/03 «Commission of the European 

Communities v. Council of the European Union» // Reports of cases before the Court of Justice and the 

Court of First Instance. – 2006. – P. I-1. 

Висновок Генерального Адвоката Кокотт від 26 травня 2005 р. у справі C-94/03 «Комісія 

Європейських Співтовариств проти Ради Європейського Союзу» (Reports of cases before the Court of 

Justice and the Court of First Instance. – 2006. – P. I-1). 

 

2. «Звичайний» стандарт 

A) Judgment of the Court of Justice of 5 February 1963 in Case 26/62 «Van Gend en Loos v. Nederlandse 

Administratie Der Belastingen» // ECR. –1963. – P. 3. 

Рішення Суду правосуддя від 5 лютого 1963 р. у справі 26/62 «Van Gend en Loos проти Nederlandse 

Administratie Der Belastingen» (ECR. –1963. – P. 3). 

Б) Judgment of the Court of Justice of 15 December 1994 in Case C-250/92 «Gøttrup-Klim 

Grovvareforeninger and others v. DLG» // European Court Reports. – 1994. – P. I-5641. 

Рішення Суду правосуддя від 15 грудня 1994 р. у справі C-250/92 «Gøttrup-Klim Grovvareforeninger та 

інші проти DLG» (European Court Reports. – 1994. – P. I-5641). 

В) Order of the Court of First Instance of 8 June 1998 in Case T-148/97 «Keeling v. OHMI» // European 

Court Reports. – 1998. – P. II-2217. 
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Ухвала Суду першої інстанції від 8 червня 1998 р. у справі T-148/97 «Keeling проти OHMI» (European 

Court Reports. – 1998. – P. II-2217). 

Г) Judgment of the Court of Justice of 21 November 1991 in Case C-354/90 «Fédération nationale du 

commerce extérieur des produits alimentaires and others v. France» (ECR. – 1991. – P. I-5505). 

Рішення Суду правосуддя від 21 листопада 1991 р. у справі C-354/90 «Fédération nationale du 

commerce extérieur des produits alimentaires та інші проти Франції» (ECR. – 1991. – P. I-5505). 

Ґ) Judgment of the Court of First Instance of 22 October 1996 in Joint Cases T-79/95, T-80/95 «SNCF and 

British Railways v. Commission» // European Court Reports. – 1996. – P. II-1491. 

Рішення Суду першої інстанції від 22 жовтня 1996 р. в об’єднаних справах T-79/95, T-80/95 «SNCF та 

British Railways проти Комісії» (European Court Reports. – 1996. – P. II-1491). 

Д) Opinion 1/03 of 7 February 2006 «Competence of the Community to conclude the new Lugano 

Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 

matters» // ECR. – 2006. – P. I-1145. 

Висновок 1/03 від 7 лютого 2006 р. «Компетенція Співтовариства укладати нову Луґанську 

Конвенцію про юрисдикцію і визнання та виконання рішень у цивільних і господарських справах» 

(ECR. – 2006. – P. I-1145). 

Е) Opinion of AG Kokott of 26 May 2005 in Case C-94/03 «Commission v. Council» // European Court 

Reports. – 2006. – P. I-1. 

Висновок ГА Кокотт від 26 травня 2005 р. у справі C-94/03 «Комісія проти Ради» (European Court 

Reports. – 2006. – P. I-1). 

 

3. «Низький» стандарт 

А) Рішення у справі 26/62 «Van Gend en Loos» (1963). 

Б) Рішення у справі C-250/92 «Gøttrup-Klim» (1994). 

В) Ухвала у справі T-148/97 «Keeling проти OHMI» (ECR, 1998, p. II-2217). 

Г) Рішення у справі C-354/90 «Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires та 

інші проти Франції» (ECR, 1991, p. I-5505). 

Ґ) Рішення у справах T-79, 80/95 «SNCF та British Railways проти Комісії» (1996). 

Д) Висновок 1/03 «Нова Луґанська конвенція» (2006). 

Е) Висновок ГА Кокотт у справі C-94/03 «Комісія проти Ради» (ECR, 2006, p. I-1). 

 

ВИСНОВКИ 

Вимога ВАК України про складання бібліографічного посилання згідно з держстандартом для 

бібліографічного опису створила проблеми для авторів публікацій в юридичній галузі. Опис 

документа юридичного характеру має багато нюансів, оскільки для відтворення потрібних реквізитів 

законодавчого чи правозастосовного акту необхідне синтезування інформації за спеціальними 

правилами. Випадок із описом публікацій актів судових органів ЄС, що став предметом цього 

дослідження, доводить це твердження. 

Це дає підстави стверджувати, що задовільне для правників України вирішення проблеми 

вимагатиме застосування комплексного підходу: розробки окремого державного або корпоративного 

стандарту щодо правил бібліографічного опису усього спектру юридичних документів – 

законодавчих актів, підзаконних актів та актів застосування права як вітчизняних, так і іноземного чи 

міжнародного походження. 

На переконання автора, практичні потреби вимагають розробки і застосування різних 

стандартів бібліографічного опису. Про це свідчить і європейський досвід. Тому необхідно 

запровадити різні стандарти для бібліотечних установ, для юридично обов’язкових документів, для 

наукової і навчальної літератури. 



 61 

Проте в кінцевому рахунку правила складання бібліографічного опису актів судових органів 

ЄС будуть визначатися традиціями, що складуться в середовищі українських фахівців у царині 

європейських студій. 

 

 

УКРАИНСКИЙ СТАНДАРТ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ АКТОВ 
СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
Р.Б.Хорольский, 

 
к.ю.н., доцент 

 

          В статье исследуется вопрос, каким образом следует составлять библиографическое 

описание на акты судебных органов Европейского Союза в соответствии с требованиями 

действующих государственных стандартов Украины. Исследуется содержание проблемы, а также 

излагаются общие принципы ее решения. Осуществлен анализ элементов, составляющих 

библиографическое описание публикации актов судебных органов ЕС. По результатам исследования 

сформулированы предложения относительно оптимального стандарта библиографического 

описания, который мог бы применяться в Украине. 
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          The article is devoted to the issue of how to make a bibliographical description for acts of the judicial 

bodies of the European Union, in accordance with requirements of the state standards of Ukraine in force. 

The content of the problem has been analysed and the general principles for its solution have been proposed. 

Analysis of the elements composing a bibliographical description for a publication of acts of the European 

Union’s judicial bodies has been carried out. As a result of the research some suggestions have been offered 

as to the proper standard of a bibliographical description that might be applied in Ukraine. 
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 62 

 
327/39(4) 
 

МІСЦЕ УКРАЇНИ У ДИЛЕМІ СХІД-ЗАХІД:   
ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДНОСТІ ВИКЛИКАМ СУЧАСНОСТІ  

 
 

Лахижа М.І., 
 

к.і.н., доцент, заступник начальника Управління державної служби  

Головного управління державної служби України в Полтавській області 

 
                У статті проаналізовано дилему Схід-Захід та вплив на неї глобалізації. Обґрунтування 

віднесення України до держав із європейськими традиціями та менталітетом населення дозволило 

автору зробити висновок про можливість і необхідність її європейської інтеграції. 

 

Ключові слова: Україна, Схід-Захід, посткомуністична трансформація, євроінтеграція, 

модернізація влади. 

 

Обґрунтування шляхів та методів посткомуністичної трансформації суспільства залишається 

важливою теоретичною проблемою. Аналіз свідчить, що розпад соціалістичної системи та 

Радянського Союзу не став передбачуваним явищем і посткомуністична трансформація відбувалася 

без теоретичного обґрунтування. З точки зору сьогоднішнього дня помітно, що захоплення Заходом 

та довіра до іноземних консультантів виявилися надмірними, а цивілізаційні чи національні 

особливості враховувалися мало. З іншого боку, перебільшеним видається нам і захоплення 

доведенням особливостей власного цивілізаційного розвитку, що особливо помітно у сучасній Росії.  

Визначення місця України у дилемі Схід-Захід має як теоретичне, так і практичне значення і 

повинно, на наш погляд, враховуватися у процесі трансформації суспільства та модернізації влади. 

Нами проаналізовано історіографію проблеми та сучасні підходи до неї вітчизняних і зарубіжних 

вчених.   

Варто розрізняти відмінність між поняттям «Європи» як континенту і наднаціональної 

спільноти. Термін «Європа» з’явився у стародавній Греції, поступово поширюючись на північну 

частину континенту. В епоху Карла Великого ідея Європи мала об’єднуюче значення. Важливим 

було його смислове протиставлення ідейним ворогам – ісламу під час арабського наступу та 

хрестових походів, Османській імперії, «нецивілізованому» світу в епоху колоніалізму тощо. Сучасна 

ідея Європи як  наднаціональної спільноти з’явилася в епоху пізнього середньовіччя і означала, 

насамперед, приналежність до християнства (зокрема, його західної гілки). Боротьбу проти 

турецького нашестя Папа Пій II (1458-1464 рр.) охарактеризував як «захист християнського світу», 

ввівши поняття «Respublica christiana» («Республіка християн»)  як синонім Європи. Паралельно 

використовувався термін «Захід» як альтернатива Сходу. 

Важливо також констатувати наявність певного протиставлення Європа (Захід) – Росія (Схід), 

яке спостерігалося протягом століть і залишилося в наші дні. Як наголошував у 2001 році академік 

Іван Курас на семінарі «Сучасна політична ситуація в Україні: між Сходом і Заходом»: «Наш Схід – 

це передусім Росія» [1, C.4].  

У період нового часу факторами модернізації Європи стали терпимість до різних релігій і 

вірувань. Поступово до християнських цінностей додавалося розуміння таких пріоритетів, як 

особлива форма державного управління, яка була м’якшою, ніж тогочасні східні деспотії. Довершеної 

форми така політична концепція Європи набула в епоху Просвітництва. Тоді ж з’явився поділ Європи 

на Східну та Західну частини. Поступово загальноєвропейськими цінностями ставали народний 

суверенітет, політичний плюралізм, поділ влади, толерантність, гарантія прав та свобод людини і 

громадянина, парламентаризм тощо. 

Професор Варшавського університету Оля Гнатюк наголошує, що обґрунтовуючи віднесення 

України до Європи, треба звертати увагу як на політичний, так і на геополітичний аспекти вибору. 

Ототожнення Європи з демократією посилюється прагненням належати до Європи не лише через 

демократизацію, а й шляхом входження до європейських структур, а проблема розрізненої 
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національної пам’яті, суперечливого  образу минулого характерна для всіх суспільств нашої частини 

Європи, а надто тих, котрі мають за плечима важкий досвід комунізму [2, C. 11].  

Важливо відзначити, що процес «наближення до Європи» країн Центральної та Східної 

Європи став особливо помітним після Першої світової війни, одним із результатів якої стало 

створення на руїнах Австро-Угорської та Російської імперій національних держав. Після Другої 

світової війни у соціалістичних державах Європи виховувався культ їх особливості у зв’язку із 

належністю до «соціалістичного табору».  Проте  вже в період 80-х років ХХ століття у країнах 

Центральної та Східної Європи набуло поширення відчуття належності до європейської спільноти, 

що парадоксальним чином поєднувалося із націоналістичними проявами. 

 Для України цей процес «наближення до Європи» після I Світової війни було призупинено з 

її входженням до Радянського Союзу. Поширені у двадцяті роки переконання в європейськості 

української культури були перервані репресіями 30-х років. Спроби відродити цей процес на початку 

60-х років також зазнали невдачі, але знову з’явилися в перші роки незалежності, відображаючи 

надію на підтримку Заходу в процесі державного будівництва та реформації суспільства. Проте 

пізніше відбулося розчарування, аж до переорієнтації та твердження частини політичних сил, що 

саме Захід загрожує українській самостійності та культурній ідентичності, сильнішими стали 

традиціоналістські та націоналістичні концепції. 

Отже, на питання щодо належності України до того чи іншого виду цивілізації на основі 

існуючих наукових досліджень однозначної відповіді на даний час дати не можна. Аналіз свідчить, 

що Україна не є унікальною державою в Європі, ані за поділом на Схід та Захід (Німеччина), ані за 

двомовністю та дво- чи навіть три-культурністю (Швейцарія, Бельгія, Фінляндія). Варто взяти до 

уваги і спостереження болгарського історика М. Тодорової, яка наголошує на дискурсі щодо 

унікальності Німеччини, що відбувався у Х1Х столітті і завершився із повноправним входженням 

Німеччини до європейських структур. Відтак, мова йде не про відхилення, а про варіант європейської 

історії з наголосом на спільних рисах [3, C.51]. Очевидно, що це може бути застосовано й щодо 

України.  

На наш погляд, логічно взяти за основу дослідження модель держави, що знаходиться на межі 

двох цивілізацій і відповідно тих чи інших внутрішніх та зовнішніх факторів може на короткий чи 

тривалий час стати елементом однієї з них, та продовжити аналіз через віднесення її до вужчого 

поняття – Схід чи Захід.  

Для розуміння трансформаційних процесів у країнах Європи  питанням, що потребує 

відповіді, є проблема визначення суті Центральної та Східної Європи. Аналіз іноземної літератури з 

цього питання свідчить, що ця проблема була актуальною  давно. Наприклад польські вчені М.Дуго, 

С. Гавлас та Х. Крала ставлять питання: «Східноцентральна Європа у 14-17 століттях - єдиний  регіон 

чи регіон регіонів?» [4]. У наші дні терміни Центрально-Східна Європа, або Центральна та Східна 

Європа, чи центрально-східноєвропейський регіон як у наукових дослідженнях, так і в публіцистиці 

використовуються досить часто, але визначення їх меж залишається предметом дискусій науковців. 

Не випадково у дисертаційному дослідженні Т. Винарчук робиться застереження щодо умовності 

термінології [5]   

Польський вчений Яцек Войницький, у статті «Групи інтересу у Центральносхідній Європі» 

ототожнює цей регіон із колишніми «державами реального соціалізму»  [6, C. 13]. Болгарська 

дослідниця Елка Тодорова вказує на незбіг географічних та політичних контурів Європи (за де 

Голлем і Горбачовим –від Атлантичного океану до Уралу, за Радою Європи – включаючи кавказькі 

республіки та Кіпр, на її думку – Центральна та Західна Європа) (без Східної – М.Л.) та вважає, що 

Європа є не просто географічним поняттям, а комплексним, яке включає соціально-економічні 

(функціонуюча економіка та претензії на європейську соціальну модель) та культурно-релігійні 

фактори [7]. 

Якщо географічно центр Європи знаходиться в Україні, то у культурному та політичному 

плані дискусія інколи взагалі стосується європейськості України або принаймні її східної частини. 

Так, М. Шепелєв відзначає, що «Східна Європа – це щось між Заходом і Росією» [8, C.43]. 

 Г. І. Зеленько пише, що у географічному сенсі Центрально-Східна Європа – це група 

взаємоприлеглих і порівнянних країн, що розташовані між Німеччиною і Росією, Балтикою і 

Балканами. Країни цього регіону належать до одного мовного середовища, мають спільну культуру, 

почасти державність Наголошується, що схожість історичного розвитку зумовила близькість 

ментальностей, національних характерів тощо. Суто політичне розуміння ЦСЄ полягає у віднесенні 

до неї Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії [9, C.267]. На наш погляд, такий перелік 

держав швидше відображає поняття Центральної Європи.   
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Протягом свого існування зміст терміну Центральна і Східна Європа неодноразово 

змінювався. Визначення «Центральна Європа» (Mitteleuropa)  увів у обіг німецький економіст, 

представник школи історичної економіки  Фрідріх Ліст на початку Х1Х століття. Наприкінці Х1Х 

століття цей термін став модним і використовувався у багатьох мовах в оригінальному звучанні 

«Мitteleuropa», пов’язуючись насамперед з Німеччиною.  

Після Першої світової війни проблематика Центральної Європи не втратила актуальності, але набула 

нового значення. Головним стало питання про віднесення нових держав (Польщі, Угорщини, 

Чехословаччини) до сфери впливу тієї чи іншої країни. Конфлікт інтересів був значним, про що 

свідчив провал планів «Малої Антанти» та польської концепції «Міжмор’я“. Тому з’явився термін 

“Центральносхідна Європа», який застосовувався до нових держав. Питання термінології у той час 

уважно вивчалося польськими та чехословацькими науковцями (Я. Бидло, П. Вандиж, Т. Гридлевич, 

О. Халеський) та  розглядалося на міжнародних конгресах істориків. Чеський політик Т. Масарик у 

20-х роках ХХ століття наголошував на створенні нової центральної Європи малих народів між 

Німеччиною та Росією. 

Поширення впливу Радянського Союзу на значну частину європейських держав після Другої 

світової війни на деякий час припинило цю дискусію, яка відновилася в період 80-х років минулого 

століття. До Східної Європи на той час політики та вчені відносили соціалістичні країни. Отже, в 

основу поділу на Східну та Західну Європу було покладено політичний чинник, який тісно 

поєднувався із культурологічним.  

Саме такий, політичний підхід характерний для британського історика Тимоті Гартон Еша, 

який вважав, що Центральна Європа закінчується перед українським кордоном. Нова дискусія 

апелювала до минулого та мала значний політичний підтекст, але не дала відповіді на головне для 

нас питання – належності України. Поступово сформувалася думка про належність до Центральної 

Європи лише демократичних країн, яка поєднувалася з ідеєю відсунути її межі на схід шляхом 

демократизації держав. Така ж концепція простежується М. Воланським у дослідженні думки 

польської політичної еміграції у 1945-1975 роках. 

До Другої світової війни північна частина кордону між Східною і Центральною Європою 

проводилася по Ельбі. Після війни проблема політичної інтеграції регіону ЦСЄ набула особливого 

значення, хоча в офіційній історіографії держав регіону не була надто поширеною. Проте у 70-х-80-х 

роках ХХ століття ця проблема стала більш актуальною, особливо у Польщі, Чехословаччині та 

Угорщині. Польські дослідники (П. Вандиж, Є. Кложовський)  оперували в основному терміном 

«Центральносхідна Європа», а чехословацькі та угорські (М. Кундера, Є. Щуч)– терміном 

«Центральна Європа». Позиція польських дослідників була пов’язана з поширенням цього 

визначення на землі, які колись перебували у складі Речі Посполитої, що теж має політичний 

підтекст. 

Ця термінологічна дискусія активізувалася у 90-х роках ХХ століття у зв’язку із виникненням нових 

держав та їх євроінтеграційними прагненнями. Аналізуючи історичну трансформацію цього терміну, 

польський дослідник А. Подрада відзначає його політичне значення, зміну змісту та вважає особливо 

важливим визначення меж Східної Європи, включаючи до неї лише Білорусь і Україну [10].  

Варто звернути увагу і на спроби довести європейську ідентичність України через чітку 

належність до європейської культури бодай однієї з її частин  – Галичини. Цей напрямок дискусій 

спирається на ідеалізацію минулого – імперії Габсбургів, перебільшення рівня розвитку Галичини та 

її ролі в імперії. На наш погляд, такий підхід має і значну ваду – розмежування України. Ця теорія, 

яка активно розглядається деякими націоналістичними польськими політиками,  більше вписується у 

гіпотетичний варіант двомовної та двокультурної Польщі.  

Доцільно також згадати теорію Богдана Лепкого, який стверджував, що в Україні 

синтезувалися прояви римської та візантійської цивілізацій. Сучасний український філософ Тарас 

Возняк йде ще далі, стверджуючи, що в Україні переплелися прояви католицько-протестантського 

Заходу, православного Сходу, мусульманського Півдня, що дозволяє їй претендувати на модель 

сучасної Європи. Отже, те, що досі розглядалося як недолік, пропонується сприймати як перевагу. 

Ми підтримуємо саме цю точку зору. 

Вивчаючи праці як українських, так і зарубіжних авторів, приходимо до висновку, що часто в 

існуванні України між Сходом і Заходом вбачають перебування між Європою і Росією, виключаючи, 

таким чином, останню з Європи.  Зважаючи на важливість російської позиції у геополітичній ситуації 

в Центрально-Східній Європі, нами проаналізовано висвітлення даної проблеми у російській 

історіографії. Слід відзначити, що в Росії поняття Центрально-Східна Європа використовується 

досить часто для позначення держав, що знаходяться «між Росією і Заходом». Наприклад, саме таке 

трактування знаходимо у І. Орлика [11] та у авторів курсу «Новейшая история стран Центральной и 
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Юго-Восточной Европы» [12].  Інший російський дослідник, В. Барановський, виокремлює в Європі 

п’ять центрів безпеки: Захід, Росія, Центрально-Східна Європа, держави Балтії та Балкани, Південно-

Східна Європа. Характерно, що Україна у цьому переліку не згадана. Таке «замовчування» звичайне 

в російській політології [13].  

Найповніше, на наш погляд, проблема визначення Центрально-Східної Європи простежується 

у фундаментальному трьохтомному виданні «Центрально-Східна Європа у другій половині ХХ 

століття» [14]. У першому томі «Становлення «реального соціалізму» (1945-1965) простежено 

загальні риси побудови соціалізму та його особливості у восьми країнах - Албанії, Болгарії, 

Угорщині, НДР, Польщі, Румунії, Чехословаччині та Югославії. Міжнародні відносини аналізуються 

з точки зору визначення місця країн ЦСЄ «між СРСР і Заходом».  У другому томі «Від стабілізації до 

кризи (1966-1989)» комплексно аналізуються соціально-економічні та політичні проблеми розвитку 

цих країн та їх роль у міжнародних відносинах. Нарешті, у третьому томі «Трансформації 90-х років» 

аналізується процес постсоціалістичних реформ з точки зору загальних підходів та особливостей у 

дванадцяти країнах (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцоговина, Угорщина, Македонія, Польща, 

Румунія, Словаків, Словенія, Чехія, Хорватія, Югославія). Отже, країни колишнього Радянського 

Союзу залишаються поза увагою російських дослідників європейських реформ. 

Такий же підхід спостерігається і на інформаційно-аналітичних та довідкових веб-порталах. 

Найчастіше російські автори Україну відносять до держав СНД. Наприклад, це характерно для 

викладача Колумбійського університету Е. Беляєва, що виділяє у своєму дослідженні Росію, країни 

СНД та країни Східної Європи [15, C.37]. Інший підхід спостерігається у роботах відомого 

російського соціолога Н. Коровіциної, яка у низці публікацій широко користується терміном Східна 

Європа, включаючи до нього усі постсоціалістичні держави. Отже, фактично використовується 

прийнятий у Західній Європі в минулому столітті термін, який і у нинішніх умовах зберігає політичне 

значення. Автор робить висновок про спільність модернізаційних викликів ХХI століття для держав, 

які «в останні півстоліття пройшли східноєвропейський шлях розвитку» [16, C.28]. 

Досить поширеною залишається й ідея Великої Росії та різних регіональних моделей 

російської цивілізації. Наприклад, Р.Нурєєв та Ю.Латов відзначають, що «Білорусь і Україна, ставши 

самостійними державами, залишаються багато в чому частиною російського культурного простору, 

свого роду «другою Росією» (як Новгород у ХIV ст.) [17, C.6]. Російський професор соціології 

Микола Захаров йде ще далі, відносячи росіян, удмурдців, татар та українців до «російських народів» 

та стверджуючи, що «два інтелекти, російський і західний, сформувалися в різних умовах, і кожен з 

них може ефективно працювати лише у своєму середовищі» [18, C.110-111].  

Певною відповіддю на такі підходи стала книга Президента України Леоніда Кучми «Україна 

– не Росія». Відзначаючи, що у світі стає все менше людей, які вважають, що Україна – історично 

невід’ємна частина Росії, яка відкололася завдяки якомусь дивному непорозумінню або навіть 

дивацтву, автор пропонує  «констатувати, нагадувати і роз’яснювати, що Україна – не продовження і 

не філія Росії, і взагалі не Росія» [19, C. 489]. 

Свої підходи до проблематики Схід-Захід існують і у західних сусідів України.  Так, 

польський дослідник Б. Бакула, розглядаючи проблематику Центрально-Східної Європи через призму 

творчості відомого чеського політика Томаша Макарика, наголошує, що варто взяти до уваги 

спостереження цього політика про наявність у Росії внутрішньої дилеми, яка випливає з її 

історичного розвитку: азіатство чи європейство на німецький зразок та передбачення про українську 

проблему, яка рано чи пізно повинна проявитися [20].  

Відомий американський політик польського походження З.Бжезинський виділяє три групи 

європейських держав: Європа №1 – залучена до інтеграції західна частина континенту; Європа  №2 – 

центральна частина, суспільства якої причетні до західнокультурної спадщини і прагнуть 

інтегруватися в Європу; Європа №3- балканські країни та європейська частина колишнього 

Радянського Союзу, деякі з них можуть стати членами об’єднаної Європи. У праці «Велика 

шахівниця» З. Бжезинський наголошує на значній ролі України в Центрально-Східній Європі, 

вважаючи, що саме без України Росія перестає бути імперією [21]. 

Сучасний підхід західних науковців до проблеми визначення меж Центральної та Східної 

Європи можна з’ясувати із опублікованої у французьких виданнях та у російськомовному інтернет-

виданні «Отечественные записки» статті Анн де Тенгі, де автор прямо відносить до країн 

Центрально-Східної Європи «колишні республіки Радянського Союзу, Польщу, Угорщину, Чехію, 

Словаччину, Болгарію та Румунію» [22] Таке ж широке розуміння цього терміну характерне і для 

болгарських дослідників. Так, С. Жекова до кола країн Центрально-Східної Європи включає 19 

держав, в тому числі й колишні республіки Радянського Союзу - Естонію, Латвію, Литву, Молдову, 

Росію та Україну та республіки колишньої Югославії [23].  Ця ж проблема неодноразово 
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обговорювалася на симпозіумах політиків та науковців у Чеському університеті. Наприклад, Богоміл 

Долежал виділяє центральноєвропейські та центральносхідні (mitteleuropäische bzw. 

mittelosteuropäische) території, включаючи до них з кінця 1980-х років і Росію.  Отже, знову 

відмічаємо наявність політичного фактора у підходах до проблеми визначення європейськості 

держав. Цікавий також висновок Е. Уайта, що підкреслює Політичність даної термінології 

підкреслює і висновок Е.Уайта: «очевидно, «Східної Європи» більше немає» [24, C. 26].  

Професор соціології Вільного Університету в Берліні Н. Генов пише про «організовану 

раціоналізацію у Східній Європі як поштовх у модернізації суспільств». Дослідженням цього автора 

охоплено 16 країн (Білорусь, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Македонія, Угорщина, Латвія, Литва, 

Молдова, Польща, Румунія, Росія, Словаччина, Словенія, Україна) [24].  

Певне узагальнення проблеми знаходимо у публікаціях П. Ебергардта, який відзначає, що 

поняття Центрально-Східної Європи по-різному трактувалося в минулому і містить у собі значні 

неоднозначності ще й сьогодні. За Центрально-Східною Європою як географічною категорією 

приховуються також спільні політичні особливості, схожість суспільних та економічних структур та 

близький цивілізаційний рівень [26]. На сучасний стан держав Центрально-Східної Європи впливає їх 

колишня належність до Австро-Угорщини та до соціалістичного табору.  

Отже, у переважній більшості  цих країн існував період бездержавності та потреба боротьби 

за національні інтереси. Сильним було протиборство різних течій християнства, філософських 

підходів до суті держави та її ролі в житті суспільства. Періодично відбувалася зміна кордонів та 

зовнішнього впливу сусідів, що часто приводило до протистояння між центральноєвропейськими 

державами.  

Підводячи підсумки, варто зауважити, що поділ на Східну та Західну Європу має яскраво 

виражений політичний характер і використовувався в період холодної війни для позначення, 

відповідно, соціалістичного сходу та капіталістичного заходу. Після закінчення холодної війни, а 

надто – після вступу частини постсоціалістичних держав до Європейського Союзу, поняття Західна 

Європа інколи  поширюється і на ці держави. До Центральної Європи найчастіше відносять Польщу, 

Словаччину, Угорщину та Чехію, рідше – Словенію і Хорватію. До Східної Європи, як правило, 

відносять Білорусь, Болгарію, Молдавію, Росію, Румунію та Україну. Інколи до цього регіону 

включають також Азербайджан, Вірменію, Грузію, Туреччину. 

На наш погляд, поступово утверджується концепція європейського простору з «еластичними 

кордонами», яка ґрунтується не на географічному факторі, а на політичному, соціальному, 

економічному, культурному тощо. 

Отже, на даний час  віднесення України до Східного чи Західного типу цивілізації, Сходу чи 

Заходу залишається відкритим питанням, яке має яскраво помітний політичний відтінок. Так, 

український дослідник Олександр Дергачов відзначає, зо Україна в цивілізаційному та культурному 

плані є і європейською і євразійською державою та вказує, що для українського суспільства 

характерне стійке і майже безконфліктне співіснування глибинних, але значною мірою притлумлених 

рис «європейськості» і частково іманентних, частково придбаних за останні десятиліття (нав’язаних 

комуністичним режимом) “євразійських ознак»[27, C. 80-81]. Аналізуючи концепцію Хантінгтона 

стосовно України, О. Гарань та С. Макеєв визнають, що український етнос дійсно сформувався на 

перехресті цивілізацій, православних Півдня й Півночі, католицького Заходу, тюрксько-

мусульманського Сходу, впливи яких синтезувалися в українській історії. Але українська історія й 

сучасна ситуація не можуть бути пояснені лише культурно-історичними факторами, багато що 

залежить від співвідношення політичних сил [28,  С. 178-179] 

На наш погляд,  аналіз минулих трансформацій свідчить про можливість європеїзації України, 

що потребує поєднання внутрішніх зусиль та зовнішнього сприяння. Для розуміння суті сучасних 

змін потрібно також врахувати геополітичні концепції різних народів від давніх часів до наших днів, 

які відображають їх культурну та ідеологічну специфіку. Слов’янські народи протягом кількох 

останніх століть шукали своє місце у світі. Для більшості з них характерним став примат 

національного, бажання відновити свою ідентичність серед інших народів. При цьому часто їх 

інтереси пересікались і входили у протиріччя. Паралельно із теорією єдності слов’ян, яка 

обігравалася як царським режимом, так і комуністами,  розвивалися національні ідеології, 

вироблялися власні шляхи розвитку. У другій половині ХХ століття останній феномен був особливо 

помітним, наприклад, у зовнішній та внутрішній політиці Югославії. 

Варто виокремити російське бачення своєї геополітичної концепції, яке протягом століть спиралося 

на теорію російської винятковості, бажанням об’єднати переваги Сходу та Заходу. Таке бачення 

реалізувалося через низку теорій, проте в кожній з них Україна розглядалася як складова частина 

Росії чи Радянського Союзу. 
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Сучасний стан суспільства в Україні визначається багатьма чинниками, серед яких важливу 

роль відіграють національні традиції. Принципове значення для модернізації публічної адміністрації 

України на основі принципів європейського адміністративного простору мають відповіді відносно 

європейськості її традицій та співвідношення менталітету українців з менталітетом громадян інших 

європейських держав.  

Таким чином, наведені вище концепції та точки зору свідчать про дискусійність проблеми 

цивілізаційної належності України. Водночас, аналіз співвідношення понять «Схід» - «Захід» 

розкриває їх певну динаміку та політичне трактування. Історія країн Центральної та Східної Європи 

засвідчує циклічність та певну маятниковість процесів, що відбувалися на їх теренах. Україна може 

бути віднесена до держав із європейськими традиціями та менталітетом населення, що  дозволяє 

зробити висновок про можливість і необхідність європейської інтеграції України, чому сприяють 

сучасні глобалізаційні процеси. 
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                В статье проанализирована дилемма Восток-Запад и влияние на нее глобализации. 

Обоснование причисления Украины к государствам с европейскими традициями и менталитетом 

населения позволило автору сделать вывод о возможности и необходимости ее европейской 

интеграции. 
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ:  
ЧАС „Х” ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ1  

 
 

Трюхан В.В., 

директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції  

Секретаріату Кабінету Міністрів України  

 

Шановні колеги! 

          Скажу відверто, коли я отримав запрошення взяти участь у роботі конгресу та виступити в 

рамках першої секції, присвяченій питанням Європейської політики сусідства та переходу від 

партнерства до асоціації, я дещо замислився навколо формату свого виступу.   

          Оскільки сьогодні безумовним пріоритетом діяльності уряду у сфері європейської інтеграції є 

підготовка угоди про асоціацію, тема виступу напрошувалась сама собою. Водночас наповнення 

викликало питання. 

         Які аспекти можуть зацікавити вас, знаних та відомих дослідників у сфері європейської 

інтеграції? Що вам цікаво буде почути від мене?  

         Мені здається, я знайшов відповідь. По-перше, це останні, так би мовити, свіжі новини з 

переговорного процесу, а по-друге, плани влади на подальшу роботу. Саме цих двох аспектів завжди 

не вистачає дослідникам, які часто змушені обмежуватись короткими офіційними прес-релізами чи 

коментарями. 

          Під час доповіді я хотів би виступити не стільки як директор Координаційного бюро 

європейської та євроатлантичної інтеграції, а як ваш колега, практикуючий дослідник у сфері 

європейської інтеграції.  

          Можливо у такій ролі я матиму можливість дещо відійти від стриманих офіційних 

формулювань та висловити особистий погляд на ті чи інші аспекти підготовки угоди про асоціацію.  

          Отже на минулому тижні Україна та ЄС провели чергові раунди переговорів щодо укладення 

угоди про асоціацію (ХІІІ раунд) та створення зони вільної торгівлі (VIII раунд). Ще на початку року 

політики всерйоз обговорювали можливість їхнього використання у якості завершальних зустрічей 

перед підписанням угоди, що мало відбутися наприкінці року під час саміту Україна – ЄС.  

          Разом з тим, безпосередні учасники переговорного процесу одностайні у тому, що на 

Київському саміті, який відбудеться 4 грудня 2009 року, цього не станеться. Це неодноразово 

підтвердили і глава української делегації на переговорах з ЄС, заступник Міністра закордонних справ 

Костянтин Єлисєєв, і заступник Міністра економіки Валерій Пятницький, а також наші європейські 

колеги, зокрема голова Представництва ЄК в Україні пан Тейшера, та глава делегації ЄС на 

останньому раунді переговорів Х.Мінгареллі. 

         Нещодавно було офіційно озвучено попередній графік проведення чергових раундів переговорів 

по ЗВТ – грудень 2009, березень та травень 2010 року. Враховуючи приблизно 6-місячну процедуру 

технічного погодження, перекладу і редагування тексту, очікувати підписання угоди раніше кінця 

наступного року мабуть не варто.  

                                                           
1
 Доповідь на ІІІ Конгресі УАЄС, Таврійський національний університет  

ім. Вернадського, м. Сімферополь, Крим, 15 жовтня 2009 р 
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         Якщо проаналізувати причини, які вплинули на перенесення термінів, можна виокремити 

наступні чинники, що мали місце в 2009 році:  

- прагнення сторін відстояти власні економічні інтереси, що було підсилено під впливом 

світової фінансово-економічної кризи;  

- концентрація на вирішенні внутрішніх питань. Здебільшого це стосувалось ЄС, який 

впродовж року був змушений вирішувати питання зміни складу Європейської Комісії, 

виборів до Парламенту та ратифікації Лісабонського договору;  

- небажання сторін штучно пришвидшувати переговорний процес за рахунок якості 

наповнення угоди, яка має стати основним двостороннім договірно-правовим документом, як 

мінімум, на 5-10 років та слугувати своєрідним взірцем для укладення угод про асоціацію з 

іншими країнами «Східного партнерства». 

         Незважаючи на віддалену перспективу підписання угоди, перед українською владою постала 

критична необхідність у налагодженні відкритого та інтерактивного діалогу з громадськістю, 

зокрема стосовно перебігу переговорного процесу, змісту угоди, наслідків її укладення та 

особливостей імплементації.   

         Деякі причини для такого діалогу, назріли давно, деякі з’явились нещодавно. Водночас, 

незважаючи на природу їхнього походження, всі вони є вкрай загрозливими для подальшої 

успішної реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.  

         Причина № 1. Як я вже сьогодні згадував, зовнішня політика України та зокрема політика 

європейської інтеграції стає заручником  передвиборчих ігор та, як наслідок, використовується як 

інструмент маніпулювання думкою громадськості.  

         Я не перший, хто про це говорить, схожої думки нещодавно висловлював Представник України 

при ЄС пан Андрій Веселовський та колишній Віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції 

пан Олег Рибачук. 

         Причина № 2. Відсутність чіткого розуміння ролі та наслідків створення зони вільної торгівлі 

серед представників українського бізнесу, галузевих асоціацій, експортерів та імпортерів, інвесторів 

тощо.  

         Саме на основі їхнього бачення слабких та сильних сторін різних галузей української економіки, 

потреб виробників та споживачів, мала би базуватися позиція української делегації на переговорах з 

ЄС. 

         Водночас очевидним є недостатній рівень проведеної роботи на рівні влада-неурядовий сектор 

як на етапі підготовки до переговорів, так і під час їх проведення. 

         Причина № 3. Відсутність єдиного бачення, єдиної стратегії та плану реалізації майбутньої 

угоди про асоціацію. Сьогодні левова доля зусиль спрямовуються здебільшого на переговорний 

процес, на перспективу включення до тексту угоди того чи іншого «вдалого формулювання». При 

цьому з поля зору випускається головне – у який спосіб Україна забезпечуватиме ефективну 

реалізацію угоди про асоціацію.  

         На моє глибоке переконання, третя причина є основною загрозою не лише для перспектив 

європейської інтеграції, а й для подальшого соціально-економічного розвитку держави. Угода про 

асоціацію змінює не лише характер відносин Україна – ЄС, але й підходи до реалізації внутрішньої 

політики. 

          Угода встановлює перед Україною жорсткі політичні та економічні зобов’язання, передбачає 

імперативність адаптації величезного масиву законодавства України до законодавства ЄС, вимагає 

колосальних матеріальних та людських ресурсів, а також спільної та скоординованої роботи влади, 

бізнесу та громадськості.  

          Саме тому такою важливою є необхідність вже сьогодні розпочати підготовку до її 

імплементації. Оскільки угода про асоціацію за своєю суттю є рамковим документом, вона лише 

визначає зобов’язання сторін, в той час як конкретні заходи щодо їх реалізації повинні міститися у 

двосторонніх актах нижчої дії та внутрішніх національних документах. 
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          Перший крок в цьому напрямі зроблено – 16 червня погоджено Порядок денний асоціації 

Україна – ЄС, який є двостороннім політичним актом, спрямованим на підготовку до імплементації 

угоди про асоціацію. 

          Водночас виникає питання необхідності започаткування роботи щодо підготовки національної 

стратегії імплементації угоди (стратегії інтеграції до ЄС). Остання стратегія інтеграції України 

була прийнята більше 10 років тому і вже давно застаріла. Досвід третіх країн, які укладали з ЄС 

європейські угоди про асоціацію та угоди про асоціацію та стабілізацію свідчить, що всі вони на тому 

чи іншому етапі готували власні стратегії. 

          Очевидно, що вона повинна включати максимально широке коло питань, від 

нормопроектування до механізму моніторингу. Окрім того, укладення угоди про асоціацію та 

підготовка національної стратегії її імплементації порушують ще одне надзвичайно важливе питання 

– постає необхідність удосконалення механізму забезпечення європейської інтеграції в Україні, 

що передбачатиме системних рішень на законодавчому рівні для створення дієвої системи, 

покликаної забезпечити відповідність країни критеріям членства в ЄС. 

          Звісно, між державами Центральної та Східної Європи, Західних Балкан та Україною існує 

принципова різниця: Україна, на відміну від них, не є кандидатом на вступ до ЄС і цілком вірогідно 

може ще довго очікувати на перспективу членства. З одного боку, такий статус передбачає меншу 

кількість жорстких вимог з боку ЄС та дає певну свободу дій Україні, а з іншого – не відповідає 

стратегічній меті здобуття членства в ЄС. 

         Таким чином вже сьогодні, на мою думку, наступає „час Х” для європейської інтеграції 

України – час, коли Україні треба проявити політичну волю не лише для успішного завершення 

переговорного процесу, але й для створення таких умов імплементації угоди про асоціацію, які 

відповідатимуть національним інтересам держави та очікуванням населення.  

         Аналізуючи положення майбутньої угоди вже можна сформувати ключові наслідки її 

укладення. У мене їх вийшло 9: 

1. Двосторонні відносини у форматі партнерства та співробітництва офіційно змінюються 

форматом політичної асоціації та економічної інтеграції.  

2. Україна та ЄС засновують між собою поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, яка 

сприятиме поступовій економічній інтеграції України до спільного ринку ЄС, в тому числі 

досягнення чотирьох свобод. 

3. Україна отримує сприятливі позиції для поступової інтеграції до ЄС, зокрема переходу до 

передвступного рівня відносин за умови виконання відповідних умов (принцип 

conditionality). 

4. Практично вдвічі збільшується кількість пріоритетних сфер двостороннього співробітництва, 

зокрема з’являються такі напрями як розвиток сільського господарства і сільської місцевості, 

освіта, громадянське суспільство, юстиція, свобода і безпека тощо. 

5. Створюються передумови для започаткування нової моделі соціально-економічного розвитку 

України. Надається відчутний імпульс економічним реформам та структурним 

перетворенням та, як наслідок, модернізації та розвитку конкурентоспроможності 

української економіки.  

6. Змінюється підхід у процесі адаптації українського законодавства до acquis communautaire – 

виникає необхідність підготовки середньо- та довгострокових планів роботи з адаптації у 

відповідності із зобов’язаннями, закріпленими в угоді.  

7. Створюються рамки для розвитку поглибленого політичного діалогу та повноцінного 

залучення України до реалізації цілей Спільної зовнішньої та безпекової політики. 

8. Закладаються передумови для зміни підходів у процесі залучення та використання 

фінансової, технічної та експертної допомоги ЄС. 

9. Закладаються передумови для удосконалення (реформування) механізму забезпечення 

європейської інтеграції в Україні. 
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В статье исследуются основные организационно-правовые проблемы совершенствования 

контрольного механизма к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Анализируются причины не-вступления в силу Протокола № 14 к ЕКПЧ и особенности  вступления в силу 

Протокола № 14 bis к ЕКПЧ . Исследованы изменения в организации деятельности Европейского суда по 

правам человека в соответствии с положениями Протокола № 14 bis. Отмечено  участие Украины в 

процессе подписания и ратификации Протоколов. 
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Удерживать позиции уникального европейского форума, лидера по защите прав человека 

для Совета Европы является сложной задачей. Особенно очевидным данное утверждение стало в 

связи с отказом Российской Федерации в 2006 году ратифицировать Протокол № 14 к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Кризис реформы Европейского суда 

по правам человека (ЕСПЧ) затянулся более чем на три года, что существенно повлияло на 

эффективность его работы, учитывая непрерывно возрастающий поток жалоб. 

Важно также отметить, что затянувшаяся реформа ЕСПЧ не позволяла не только повысить 

эффективность рассмотрения жалоб по существу, но и ускорить рассмотрение вопроса о 

приемлемости жалоб, т.к. в соответствии с ЕКПЧ (в соответствии с Протоколом № 11 к ЕКПЧ ) 

данный процесс осуществляется комитетами Суда, состоящими из 3 судей, в то время как Протокол 

№ 14 предусматривает новую структуру ЕСПЧ – единоличного судью, наделенного правом 

рассмотрения вопросов о приемлемости определенной категории жалоб. 

Проблема совершенствования Контрольного механизма к ЕКПЧ является достаточно 

популярной темой, которая освещается в украинской и зарубежной прессе, однако фундаментальных 

правовых исследований данной тематики сравнительно немного.  

Исследование особенностей толкования и применения норм ЕКПЧ, а также организация 

деятельности ЕСПЧ, его структура, принципы деятельности, первый этап его реформирования на 

основании Протокола №11 к ЕКПЧ достаточно глубоко исследованы как в отечественной, так и в 

зарубежной научной литературе такими авторами как Шевчук С.В., Супрун Д.М., Гомьен Д., Харріс 

Д., Зваак Л., Дженис М., Кей Р., Бредли Е., М. де Сальвіа, Туманов В.А., Энтин Л.М., Дамірлі М.А., 

Анцупова Т.А. [1].  

Публикации о состоянии современного этапа реформирования контрольного механизма 

ЕКПЧ  содержатся в основном в периодических изданиях: «Практика Європейського суду з прав 

людини. Рішення. Коментарі»[2] и Бюллетень Европейского суда по правам человека [3], а также в 

электронных изданиях правозащитных организаций и официальном сайте Совета Европы. 
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Примечательно, что авторами таких публикаций являются, в основном, практикующие юристы либо 

официальные лица Совета Европы. Особо следует отметить статью адвоката, практикующего в 

Республике Кипр, докторанта Института исследований в области прав человека и социальной 

справедливости (Human Rights and Social Justice Research Institute, London Metropolitan University) 

Костаса Параскевы, посвятившего свою работу исследованию реформы ЕСПЧ на основании 

Протоколов №№ 11 и 14 к ЕКПЧ [4]. 

Целью данной статьи является всестороннее исследование современного этапа реформы 

ЕСПЧ, выявление основных правовых проблем совершенствования контрольного механизма к ЕКПЧ, 

а также привлечение внимания правоведов к данной проблеме.  

Учитывая тот факт, что Совет Европы прилагает все силы и средства для обеспечения 

эффективности контрольного механизма ЕКПЧ, зачастую в ущерб иным направлениям деятельности 

организации, поиск альтернативных способов «запуска» реформы был номером один в списке его 

первоочередных задач. Выход был найден, когда после нескольких лет переговоров с Россией, не 

увенчавшихся успехом, Совет Европы решил применить дифференцированный подход в процессе 

осуществления реформы, т.е. предоставить возможность рассмотрения дел в ЕСПЧ по новой 

процедуре тем государствам, которые выразили  на то свое согласие. Начался поиск путей 

реализации данного подхода. 

14 октября 2008 г. на заседании совместного комитета Комитета министров Совета Европы с 

ЕСПЧ (CL-CEDH), Председатель Суда привлек внимание к чрезвычайно серьезной ситуации, с 

которой столкнулся Суд, и поднял вопрос о срочном введении в действие определенных 

процедурных положений Протокола № 14, в частности, введении должности единоличного судьи и 

расширении компетенции комитетов, состоящих из трех судей, что могло бы повысить 

эффективность Суда на 20-25 процентов. Председатель ЕСПЧ отметил, что такое 

усовершенствование не обеспечит окончательного решения проблем Суда, но будет чрезвычайно 

полезным вкладом в этот процесс. 

В результате 19 ноября 2008 г. КМСЕ дал задание Совместному комитету по правам человека 

(CDDH) представить до 1 декабря 2008, предварительное мнение (и до 31 марта 2009 г. - 

заключительное мнение) о необходимости введения в действие некоторых процедур, которые 

позволят увеличить количество рассматриваемых жалоб, в частности, таких процедур как введение 

должности единоличного судьи и изменение полномочий комитетов ЕСПЧ, состоящих из трех судей. 

КМСЕ также запросил мнение Комитета правовых консультантов в сфере публичного права (CAHDI) 

о международно-правовых аспектах данного вопроса. 

Впоследствии оба комитета пришли к заключению, что существует серьезная угроза 

эффективности контрольного механизма ЕКПЧ; они также отметили, что необходимо предпринять 

как можно скорее существенные шаги, чтобы предоставить возможность Суду вести эффективное 

судопроизводство. Отмечая, что наилучший выход из сложившейся ситуации обеспечивается 

вступлением в силу Протокола № 14 к ЕКПЧ, комитеты согласились в том, что введение двух 

вышеуказанных процессуальных изменений на основании Протокола № 14 bis, как нового и 

самостоятельного довора, не противоречит принципам  международного публичного права. 

Группа докладчиков Комитета министров по правам человека (GR-H), на основании мнений 

комитетов CDDH и CAHDI, в апреле 2009 г. детально разработала проект Протокола № 14 bis., после 

чего 16 апреля 2009 г. КМСЕ передал данный проект в Парламентскую ассамблею Совета Европы 

для принятия по нему консультативного заключения (принято 30 апреля 2009 г).  

Рассмотрев консультативное заключение ПАСЕ, заместители министров КМСЕ 

одобрили текст Протокола № 14 bis 6 мая 2009 г., и в сопровождении пояснительного 

доклада направили на рассмотрение на 119-е заседание КМСЕ, проходившее в Мадриде 12 

мая 2009 г. Протокол был формально принят, а также было принято решение об открытии 

его для подписания государствами-членами 27 мая  2009 г [5]. 
Протокол № 14 bis вносит следующие изменения в текст ЕКПЧ.  

1.Прежнее название ст. 25 ЕКПЧ «Секретариат и правовые референты» в соответствии со 

ст.2 Протокола № 14 bis  к ЕКПЧ изменяется следующим образом: «Статья 25 – Секретариат, 

юридические секретари и докладчики»; 

2.Статья 25 ЕКПЧ в соответствии со ст. 2 Протокола № 14 bis к ЕКПЧ дополняется новым 

параграфом 2: «2. При заседании в составе одного судьи Суду помогают докладчики, которые 

действуют под руководством Председателя Суда. Они входят в состав секретариата Суда»; 
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3.Название ст. 27 ЕКПЧ «Комитеты, палаты и большая палата» в соответствии с п.1, ст.3 

Протокола № 14 bis к ЕКПЧ изменяется следующим образом: «Статья 27 – Единоличное 

рассмотрение, комитеты, Палаты и Большая Палата»; 

4. На основании п.п. 2 и 3 ст. 3 Протокола № 14 bis к ЕКПЧ вносятся соответственно 

изменения в п. 1. ст. 27 ЕКПЧ: «1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд заседает в составе 

единоличного судьи, комитетов из трех судей, Палат из семи судей и Большой Палаты из семнадцати 

судей. Палаты Суда образуют комитеты на определенный срок.»; и дополняется новым пунктом 2 

«2. Заседая единолично, судья не должен рассматривать какую-либо жалобу, поданную против 

Высокой Договаривающейся Стороны, от которой этот судья избран». 

5. Название ст. 28 ЕКПЧ «Объявления комитетов о неприемлемости жалобы» в соответствии 

со ст.4 Протокола. № 14 bis к ЕКПЧ изменяется следующим образом: «Статья 28 – Компетенция 

единоличных судей и комитетов»;  

6. Содержание ст. 28 ЕКПЧ изменяется на основании ст.4 Протокола № 14 bis к ЕКПЧ  и 

излагается следующим образом:  

«1. Единоличный судья вправе объявить неприемлемой или исключить из списка 

подлежащих рассмотрению Судом дел жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если такое 

решение может быть принято без дальнейшего изучения. 

2. Это решение является окончательным. 

3. Если единоличный судья не объявляет неприемлемой жалобу или не исключает ее из списка 

подлежащих рассмотрению дел, то этот судья направляет ее в комитет или Палату для дальнейшего 

изучения  

4. В отношении жалобы, поданной в соответствии со Статьей 34, комитет вправе единогласным 

решением: 

a. объявить ее неприемлемой или исключить ее из списка подлежащих рассмотрению дел, если 

таковое решение может быть принято без дальнейшего изучения, или 

b. объявить ее приемлемой и одновременно вынести постановление по существу жалобы, если 

подлежащий разрешению вопрос, касающийся толкования или применения положений настоящей 

Конвенции либо Протоколов к ней, уже является предметом установившейся практики Суда. 

5. Постановления и решения, принимаемые в соответствии с пунктом 4, являются 

окончательными. 

6. Если судья, избранный от заинтересованной Высокой Договаривающейся Стороны, не входит 

в состав комитета, комитет вправе на любой стадии производства по делу предложить этому судье 

заместить одного из членов комитета, учитывая при этом все имеющие отношение к делу факторы, 

включая вопрос, оспаривала ли эта Сторона применение процедуры, предусмотренной подпунктом "b" 

пункта 4» [6]. 

Протокол № 14 bis имеет некоторые особенности вступления в силу и действия.  В 

соответствии с положениями  ст. 6  Протокола № 14 bis к ЕКПЧ, он вступает в законную силу в 

первый день месяца, следующего по истечении трехмесячного срока после даты, когда три Высокие 

Договаривающиеся Стороны ЕКПЧ  выразили свое согласие принять на себя обязательства по 

Протоколу.  В отношении любой Высокой Договаривающейся Стороны  ЕКПЧ, которая в 

последующем выразит свое согласие принять на себя обязательства по данному протоколу, Протокол 

№ 14 bis вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трехмесячного срока после 

даты выражения ее согласия принять на себя обязательства по данному Протоколу. 

 Первыми шестью государствами, которые подписали  Протокол № 14 bis к ЕКПЧ  в первый же 

день открытия его к подписанию ( 27 мая 2009 г.) были Германия, Грузия, Испания, Норвегия, 

Словения и Франция. В числе первых Протокол № 14 bis к ЕКПЧ ратифицировали Германия, Норвегия 

и Ирландия,  и благодаря именно этим государствам Протокол вступил в силу 1 октября 2009 г.[7]  

До момента вступления в силу Протокола № 14 bis к ЕКПЧ для государств подписавших, но не 

ратифицировавших его, в соответствии с  вышеуказанными положениями ст. 6 данного Протокола, 

любая Высокая Договаривающаяся Сторона ЕКПЧ, может в любой момент заявить, что положения 

этого Протокола применяются к ней на временной основе.  Такое заявление вступает в силу в первый 

день месяца, следующего за датой его получения Генеральным Секретарем Совета Европы.  

Для Высоких Договаривающихся Сторон, на территории которых Протокол № 14 bis вступил в 

силу, либо применяется на временной основе, его положения действуют в отношении всех жалоб, 

находящихся в производстве Суда. 

Пункт 2 ст. 8 Протокола  № 14 bis содержит оговорку о том, что Протокол 14 bis не применяется 

в отношении любой индивидуальной жалобы, поданной против двух или более Высоких 
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Договаривающихся Сторон, если только в отношении каждой из них Протокол не имеет силы или не 

применятся на временной основе.  

 Принятие Протокола  № 14 bis является временным мероприятием в процессе ожидания 

вступления в силу Протокола № 14. Это находит свое подтверждение в ст. 9 Протокола № 14 bis: 

«Настоящий Протокол утрачивает силу или прекращает применяться на временной основе с даты 

вступления в силу Протокола 14 к Конвенции». 

Протокол  № 14 bis целенаправленно ограничен введением двух процессуальных элементов, 

заимствованых из текста  Протокола № 14. В процессе обсуждения проекта Потокола № 14 bis 

анализировалась возможность включения и других мер по совершенствованию контрольного 

механизма ЕКПЧ, но договоренность вскоре  была достигнута, учитывая, что включение других мер 

представляет определенный риск для отсрочки одобрения и принятия, а значит и вступления в силу 

Протокола № 14 bis. 

 Примечательно, что украинская сторона подписала данный протокол 27.11.2009 г. (Протокол  

подписал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Евгений Перелыгин [8]), а также 

заявила декларацию о применении положений Потокола № 14 bis с 01.12.2009 г. на временной основе 

до вступления его в силу на территории Украины на основании ратификации [9].   

В конце 2009 г. на проблему ратификации Протокола № 14 обратил внимание Президент РФ 

Дмитрий Медведев. По его словам, результаты консультаций, проведенных Россией с 

представителями Совета Европы, способствовали тому чтобы Госдума РФ вернулась к вопросу о 

ратификации Протокола. 15 января 2010 года Россия ратифицировала Протокол № 14 к ЕКПЧ, чем 

вызвала одобрение всех официальных лиц Совета Европы. Россия стала последним 47-м 

государством-членом Совета Европы, ратифицировавшим данный Протокол. 

В соответствии со ст. 19 Протокола № 14, он вступит в силу в первый день месяца, 

следующего по истечении трехмесячного срока, считая с даты, когда все Стороны выразили свое 

согласие быть связанными данным протоколом …»[10]. Таким образом, с 1 мая 2010 года ЕСПЧ 

будет работать в соответствии с новыми процессуальными нормами.  

В заключение следует отметить, что применение дифференцированного подхода в 

осуществлении реформы ЕСПЧ до вступления в силу Протокола № 14 является наилучшим 

решением в сложившихся условиях. Применение положений Протокола №14 bis к ЕКПЧ на 

временной основе позволяет ускорить процесс рассмотрения жалоб в отношении тех государств, на 

территории которых в соответствии с национальной процедурой и ст.6 Протокола № 14 bis он еще не 

вступил в силу.  
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КОНТРОЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ 

ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД: ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Т.О. Анцупова, 

к.ю.н., доцент кафедри права Європейського Союзу та  порівняльного правознавства   

Одеської національної   юридичної академії 

 

У статті досліджуються основні організаційно-правові проблеми вдосконалення контрольного 

механізму до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аналізуються 

причини не- набуття чинності Протоколом № 14 до ЄКПЛ і набрання чинності Протоколом № 14 bis до 

ЄКПЛ. Досліджено зміни в організації діяльності Європейського суду з прав людини відповідно до положень 

Протоколу № 14 bis. Відзначено участь України в процесі підписання і ратифікації  Протоколів. 

 

Ключові слова: Європейська конвенція про захист прав людини  і основоположних свобод (ЄКПЛ), 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), реформа контрольного механізму ЄКПЛ, протоколи №№  14 і  14 

bis до ЄКПЛ. 
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This article describes the main organizational and legal problems of improvement of control mechanism of 

European convention on human rights and fundamental freedoms. The reasons of not entering into force of Protocol 

# 14 to ECHR and features  of entering into legal force of Protocol # 14 bis to ECHR are analysed. The changes in 
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СФЕРА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ЄС 
 
 

Хоменко О.О. 
 

здобувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства ОНЮА 

 
Стаття присвячена питанням адаптації технічного законодавства України до відповідного 

законодавства ЄС, зокрема у сфері ринкового нагляду, запровадження поняття «виробник» та 

базового принципу відповідальності виробника – незалежно від форми вини, проблемам змісту 

технічних регламентів. 

 

Ключові слова: ринковий нагляд, технічний регламент, стандарт, відповідальність 

виробника, адаптація, Україна, Європейський Союз, СОТ. 

 
          Новітні інтеграційні, правові та глобалізаційні умови буття сучасної  держави і права 

«долучають» до розряду нагальних питання наближення, упорядження, сумісності правових систем 

та гармонізації правової сфери в цілому. Украй актуальними ці питання постають для України, що є 

вже повноправним членом Світової організації торгівлі та робить активні кроки у напрямку 

отримання особливо сприятливого статусу у відносинах з Європейським Союзом, через утворення 

зони вільної торгівлі з ЄС.  

         Однією з найважливіших сфер у цьому аспекті є чотири основні свободи європейського ринку - 

вільного руху товарів, послуг, капіталів та осіб, які мають стати елементами змісту взаємин як для 

утворення зони вільної торгівлі, так і, звичайно, для отримання в майбутньому статусу 

повноправного члена ЄС. Разом з тим, для благополучного функціонування вказаних свобод, у ЄС 

було вироблено ряд дієвих засобів, вірніше механізмів, в тому числі, з усунення бар’єрів нетарифного 

характеру у торгівлі. Для відносин Україна-СОТ та Україна-ЄС одним з видів таких обмежувальних 

заходів (бар’єрів) є стандарти, технічні норми, регламенти та процедури підтвердження 

відповідності, які потребують в українському контексті певного удосконалення, наближення та  

«дореформування». 

У законодавстві України вже було зроблено кроки у цьому напрямку, які здебільшого 

„надали нового формату” законодавству з цих питань в цілому. Так, було прийнято Закони: «Про 

захист прав споживачів» (у ред. від 01.12.2005р.) [1]; «Про стандарти, технічні регламенти та 

процедури оцінки відповідності» (зі змінами від 15.01.2009 р.) [2]; «Про безпечність та якість 

харчових продуктів» (зі змінами від 31.05.2007р.) [3]; Указ Президента України «Про заходи щодо 

вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики» від 13.07.2005 р. 

[4], численну кількість технічних регламентів та стандартів, та ін. Разом з тим, поза рамками 

законодавства України залишається ціла низка елементів та специфічних рис системи технічного 

законодавства ЄС (механізму контролю якості продукції, інституційного забезпечення цього процесу 

тощо). До того ж, наукова складова висвітлення вказаної тематики не відображає належної уваги 
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вказаним проблемним деталям, адаптування яких сприяло б дієвій реалізації оновленого формату 

технічного законодавства України [5], що і є метою цієї статті. 

                 Зокрема, проект Закону України «Про ринковий нагляд» [6] було розроблено та подано на 

розгляд Верховної Ради України ще 16 січня 2008р., як того вимагали План дій Україна-ЄС та 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо виконання у 2008р. 

Плану дій Україна-ЄС» від 06.08.2008р. [7] (На разі, замість Плану дій Україна-ЄС, прийнято новий 

документ – Порядок денний асоціації ЄС-Україна) [8]. 
Але до цього часу його не прийнято  (та не переглянуто його проект), хоча, його прийняття 

відповідало б реалізації вимог Директиви 2001/95/EC про загальну безпеку продукції [9], 

передбачаючи ефективний механізм виявлення небезпечних товарів на ринку та сприяючи 

покращенню ринкової прозорості. Функції ж контролю безпеки продукції за українським 

законодавством так і залишаються розділеними між різними державними органами в залежності від 

виду продукції та того, чи вона виробляється та (або) продається виробником, оптовим 

постачальником чи підприємством роздрібної торгівлі. Це має наслідком дублювання функцій 

відповідних органів та частковий збіг об’єктів їх контролю [10]. 

Підсилити дієвість інституційного забезпечення мало б запровадження механізму цивільної 

відповідальності виробника за введення в обіг дефектної продукції, як це передбачено Директивою 

85/374/EEC про відповідальність за дефектну продукцію [11]. Положення Цивільного кодексу 

України не відображають відповідних європейських вимог. А саме: не введено визначення власне 

«виробник». Виробником, за Директивою, вважається не тільки безпосередньо виробник кінцевого 

продукту, імпортер, а й виробник сировини чи компоненту продукту або інша особа, яка заявляє про 

себе як про виробника, розміщуючи на товарі своє найменування, торговельну марку та інші 

розрізнюючи елементи. Якщо виробника товару неможливо встановити, то у якості такого 

розглядатиметься постачальник товару. Ці положення є принциповими для притягнення до 

відповідальності виробника.  

Принциповим підходом вищезазначеної Директиви є також відповідальність виробника за 

шкоду, заподіяну дефектним продуктом (окрім ситуації, коли на момент введення продукції в обіг 

виробникові бракувало технічної та наукової обізнаності про дефекти продукції) незалежно від його 

провини. Допускається притягнення до відповідальності виробника продукту і у випадках, коли 

шкоду заподіяно одночасно дефектом продукту та упущенням третьої особи. Відповідальність 

виробника може бути зменшена, якщо шкоду було частково заподіяно через вину постраждалої 

особи.  Споживач може вимагати відшкодування матеріальної та нематеріальної шкоди, зокрема, 

заподіяної ушкодженням здоров’я, та ін.,  яка виникла внаслідок недоліків продукту [12]. Тягар 

доказування наявності шкоди, дефекту в товарі та причинного зв’язку між дефектом та шкодою 

покладається на потерпілого. 

Крім цього, загальноприйнятою світовою практикою є обов’язковість норм технічних 

регламентів та добровільність норм стандартів (наприклад, ст. 4 Угоди СОТ «Про технічні бар’єри в 

торгівлі») [13]. У Законі України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності» такого поділу не проведено. До того ж, у Законі не міститься визначення „стандарт”. 

Ст. 2 Угоди СОТ «Про технічні бар’єри в торгівлі» пов’язує затвердження технічного регламенту з 

центральними урядовими органами, а не з представницькими органами, як зазначається у ст. 1 Законі 

України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності».  

У ст.1 згаданого Закону зазначено, що технічний регламент містить „також вимоги до 

послуг”. Таке твердження не узгоджується з нормами СОТ, а саме – з Генеральною угодою з торгівлі 

послугами. З точки зору цієї Угоди послуги включають і роботи. Та на відміну від Угоди про технічні 

бар’єри в торгівлі  Генеральна угода з торгівлі послугами не використовує стосовно послуг поняття 

«технічний регламент» та «стандарт» (не поділяє їх за ознакою обов’язковості), а вживає поняття 

„заходи”, під якими розуміється видання нормативних актів з регулювання торгівлі послугами. 

Тобто, на послуги встановлюються обов’язкові вимоги, якщо надання послуг пов’язано з гарантіями 

для споживачів. Тому у Законі повинно бути чітко визначено які ж саме види послуг мають бути 

віднесені до «процесів чи способів виробництва...дотримання яких є обов’язковим».  

Також, виникають деякі розбіжності «всередині» щойно створеного технічного законодавства 

України, скажімо з визначень «стандарт», «регламент» безпосередньо. Так, формулювання терміну 

«стандарт» містить додатковий критерій щодо його формування – розробка шляхом консенсусу (п.3 

Прикінцевих положень викладається у новій редакції деякі положення Закону України «Про 

стандартизацію»), а Закон  «Про безпечність та якість харчових продуктів» не відтворює цього, та до 
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того ж, забороняє стандарту поширюватись на вимоги безпеки харчових продуктів, що їх 

встановлено санітарними заходами (визначення «стандарт» у ст.1 Закону). 

 В свою чергу, дефініція «регламент», закріплена у Законі України „Про стадарти, технічні 

регламенти та процедури оцінки відповідності”, де дано таку характеристику: «… як правило, має 

містити … технічні вимоги, у тому числі вимоги з безпеки продукції, що їх встановлено санітарними 

заходами». 

Щодо підзаконних нормативних актів, та у законодавстві України продовжуються 

неузгодженості та колізії. Прикладом такої ситуації є введення в дію постанови Кабінету Міністрів 

України №288 від 13.03.2002 р. «Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, 

на яких покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та 

розроблення технічних регламентів» [14], за якою затвердження регламентів у сфері сільського та 

рибного господарства, садівництва, виноградарства, виноробства, бджільництва, харчової та 

переробної промисловості, експлуатації та обслуговування сільгосптехніки, надання послуг зі 

зберігання зерна та ін. покладено на Міністерство аграрної політики України. Проте, паралельно, 

близькі за змістом напрямки з розробки регламентів покладено і на Міністерство промислової 

політики України. 

Таким чином, наближення законодавства України про технічне регулювання до законодавства 

ЄС може бути охарактеризоване як таке, що знаходиться на початковій стадії. Таке становище не 

може не вимагати додаткових зусиль з його удосконалення та «дореформування», адже заходи такого 

характеру мають бути вжито якнайшвидше для належного провадження та функціонування нової 

моделі технічного регулювання України, а, отже, і сприяння входженню до внутрішнього ринку ЄС, 

як це передбачено Європейською політикою сусідства [15] та пропозиціями Європейської Комісії 

щодо «Східного партнерства» [16]. 

Отже, вже започаткований шлях до реформування технічної сфери та сфери захисту 

споживачів у законодавстві України має бути доведено до логічного завершення та 

«доукомплектовано» у відповідності до європейських вимог. На виконання останніх (поряд, із 

вимогами, що їх висунуто СОТ у адресу України) і було, власне, розпочато цей революційний для 

технічної сфери процес, який тиває і досі. Запроваджені зміни вже виявили себе як у певній мірі 

життєздатні та такими, що вимагались практикою та сучасними ринковими відносинами. У такому 

ракурсі актуальність їх належного функціонування та «доопрацювання» є очевидними, і одним з 

шляхів досягнення цієї мети є доповнення механізму з захисту прав споживачів створенням системи 

ринкового нагляду, принципом відповідальності виробника, не залежно від форми провини та 

усунення деякої неузгодженості у термінах технічного законодавства тощо. Подібні вимоги 

ставляться не тільки потребами сучасних вітчизняних правовідносин, а і вимогами, 

сформульованими ЄС. Останній, поряд із цим, довів практику успішної дієвості  та реалізації таких 

застосувань на фоні системних змін у законодавстві. 
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          Статья содержит анализ Регламента ЕС о Визовом кодексе - унифицированном правовом 

акте ЕС по вопросам выдачи виз на въезд и перемещение по территории ЕС. Приводится поэтапная 

процедура получения виз с учётом новых требований, а также обосновывается тезис, что принятие 

Визового кодекса является показателем политики ЕС по усилению контроля над своими границами в 

целях борьбы с нелегальной миграцией. 
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          Сегодня перед Европейским Союзом, вступившим после принятия Лиссабонского договора 

2007 г. в новую эпоху своего развития, остро стоит проблема соблюдения прав человека с точки 

зрения получения разрешения на въезд либо транзит по территории ЕС. В контексте данной 

проблемы следует отметить отсутствие до недавнего времени единого провового акта, который 

урегулировал бы порядок получения виз для граждан государств, не являющихся членами ЕС, что 

приводило к массовым нарушениям прав человека в этой сфере. 

          Актом, который впервые унифицировал законодательство в сфере получения виз, стал Визовый 

кодекс ЕС (далее - Кодекс), введенный в действие Регламентом Европейского Парламента и Совета 

от 16.07.2009 г. [1]. Он является одним из основных компонентов дальнейшего развития единой 

визовой политики в рамках многоуровневой системы Европейского Союза и укрепления 

сотрудничества в Шенгенской зоне. Правовые положения Кодекса направлены в первую очередь на 

обеспечение законности поездок и борьбу с нелегальной иммиграцией путем дальнейшей 

унификации национальных законодательств государств–членов ЕС и практики обращения в местные 

консульские миссии, как это определено в Гаагской  Программе по укреплению свободы, 

безопасности и правосудия в Европейском Союзе [2]. 

          Немаловажное значение и особую актуальность его положения имеют для всех сфер 

общественной жизни Украины и её граждан. На фоне заключения между Украиной и ЕС Соглашения 

об упрощении оформления виз 2007 г.[3] Кодекс усовершенствует процедуры получения виз, а также 

порядок обжалования; при  этом нужно иметь ввиду, что согласно положениям Кодекса, Соглашение 

будет имеет приоритетное действие в процессе правоприменения. 

          Следует отметить, что проблемы миграционного права ЕС традиционно исследуются в рамках 

права Европейского Союза, международного права, а также сравнительного правоведения. Наиболее 

значимый вклад в исследование Визовой политики ЕС внесли С. Кашкин, А. Четвериков, В. 

Подшивалов, И. Борута, М. Орзих, П. Рабинович, М. Энтин и другие отечественные и зарубежные 

учёные. 

          В рамках данной статьи ставится задача раскрыть основные причины принятия единого 

правового акта ЕС в области выдачи виз на въезд и перемещение по территории ЕС; выделить задачи, 

поставленные Кодексом, а также поэтапно раскрыть процедуру получения виз с учётом новых 

требований. 
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          В первую очередь следует отметить, что Кодекс: 1) призван унифицировать все операции, 

которые выполняются в мире, для получения и выдачи шенгенских виз; 2) вводит единые формуляры 

анкет, а также вводит в действие Визовую информационную систему (VIS), которая станет единым 

банком данных ЕС об иностранцах, въезжающих на его территорию. Одним из существенных 

моментов является обязательный сбор биометрических данных, проще говоря – отпечатков пальцев 

рук, в результате чего, как предполагается, удастся добиться более эффективного противодействия 

международному терроризму, нелегальной миграции. 

          Есть все основания утверждать о соответствии принятого Регламента принципам прав и свобод 

человека, Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, Хартии основныхро 

прав Европейского Союза и Шенгенскому соглашению о едином визовом пространстве. Задачей 

Кодекса названо введение единых процедур и условий выдачи виз на краткосрочное пребывание на 

территории стран ЕС, а также аэропортных транзитных виз. Главным образом, речь идет о визах для 

многократного въезда на территорию ЕС с правом пребывания не более 90 дней в течение 6 месяцев. 

          Как важнейший компонент предусматривается обмен сведениями о соискателях виз и их 

биометрических данных в рамках Визовой информационной системы (VIS). Говоря о сборе 

биометрических данных соискателя визы, необходимо отметить, что последние включают в себя 

фотоснимок и отпечатки десяти пальцев. Фотоснимок может быть представлен в готовом виде либо 

сделан на месте подачи документов. Отпечатки пальцев снимаются при первом обращении за 

биометрической визой и впоследствии могут быть скопированы из базы данных VIS. Повторная 

сдача отпечатков требуется по истечении 59 месяцев, однако ее могут провести и раньше: при 

сомнении в личности подателя документов либо при сбоях в работе базы данных. Настоять на 

повторном снятии отпечатков может и соискатель визы, если считает, что в его интересах пройти эту 

процедуру для точного установления личности. 

          От дактилоскопии освобождены дети до 12 лет, члены правительственных делегаций и 

граждане, лишенные физической способности сдать отпечатки. Речь в первую очередь идет об 

инвалидах и тех, кто проходит лечение. Кодексом предписывается в этих случаях снять отпечатки 

максимального количества пальцев, а если невозможность сдать отпечатки является временной, то 

провести эту процедуру при следующем обращении в консульство. Отдельно оговорено, что 

физическая невозможность сдать отпечатки пальцев не влияет на принятие решения. 

           К паспорту, поданному для получения визы, предъявляются следующие требования: срок его 

действия должен, как минимум, на три месяца превышать срок планируемого возвращения 

иностранца из государств Шенгена; количество чистых страниц должно быть не менее двух; паспорт 

должен быть выдан менее 10 лет назад.  

          Вместе с заявлением-анкетой представляются подтверждающие документы: 1) о цели поездки; 

2) о размещении на проживание на территории ЕС либо о наличии средств для оплаты проживания и 

расходов, в том числе на возвращение в страну происхождения. Документами предлагается 

подтвердить желание покинуть территорию Шенгена до истечения срока действия визы. Суть этих 

требований такова. Цель поездки должна подтверждаться: 

- для деловых поездок: приглашением от организации или фирмы; другими документами, 

подтверждающими наличие партнерских отношений; входными билетами на ярмарки или 

конференции; справкой о деятельности организации, в которой работает соискатель визы; справкой о 

профессиональной деятельности соискателя визы; 

- для поездок с целью обучения: справкой о поступлении в учебное заведение, что предусматривает 

теоретические и практические занятия на территории ЕС; студенческим билетом и сведениями об 

обучении, которое предстоит пройти; 

- для туристических и частных поездок требуются: подтверждение с места предполагаемого 

проживания (от частного лица либо отеля); подтверждение будущего маршрута (в группе либо 

индивидуально). Нуждающиеся в лечении представляют официальное направление в медицинское 

учреждение страны ЕС вместе с подтверждением возможности оплатить указанное лечение. 

             Консульские органы освобождаются от обязанности требовать один или несколько 

подтверждающих документов, о которых шла речь выше, если соискатель визы ранее благополучно 

посещал государства ЕС и его намерения и возможности не вызывают никакого сомнения у 

консульства. 

Предусматриваются также конкретизированные требования к полису медицинского 

страхования, необходимому для въезда в ЕС. Минимальная величина страхового покрытия должна 

составлять 30 тысяч евро, действие страховки должно распространяться на все государства ЕС в 

течение всего срока пребывания (для однократной визы) или в течение всего срока первой поездки 
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(для многократной визы). Для каждого последующего въезда в ЕС также необходимо наличие 

действительного медицинского страхования. 

Величина консульского сбора установлена: для взрослых граждан 60 евро, для детей от 6 до 

12 лет – 35 евро. Дети младше 6 лет освобождаются от консульского сбора, равно как участники 

студенческих и научных программ, конференций и мероприятий неправительственных организаций, 

спортивных и культурных событий (в возрасте до 25 лет включительно). Дается право не взимать 

консульский сбор в других случаях из соображений государственных интересов принимающей 

страны либо из гуманитарных принципов. Консульский сбор взимается в евро либо в денежных 

единицах страны пребывания и, как правило, не подлежит возврату. Клиенту выдается квитанция о 

приеме денежных средств. 

          Следует отметить важность положений, касающихся процедуры рассмотрения заявления о 

выдаче визы, а также процедуры рассмотрения решения по этому заявлению. На первом этапе 

консульское учреждение, в которое подано заявление, проверяет следующие критерии: соблюден ли 

срок подачи; есть ли в наличии все требуемые документы; взяты ли отпечатки пальцев (или были 

взяты ранее); уплачен ли консульский сбор. Если одно из условий не выполнено, рассмотрение 

заявления, как правило, не производится. И только в исключительных случаях отсутствие одного или 

нескольких элементов не становится препятствием к рассмотрению заявления. 

          Если все условия выполнены, в паспорте соискателя визы на первую чистую страницу 

проставляется штамп установленного образца, означающий, что консульским учреждением принят 

запрос на получение визы. Однако необходимо отметить, что проставление штампа практически не 

влечет юридических последствий. 

          При рассмотрении заявления консульства обязаны уточнить «подведомственность» им данного 

заявления, установить отсутствие риска нелегальной иммиграции, угрозы безопасности государствам 

ЕС со стороны заявителя и его готовность покинуть территорию ЕС до окончания действия визы, а 

также отправить запрос данных из Визовой информационной системы VIS. 

          Работники консульства должны также убедиться, что: 1) паспорт или заменяющий его 

документ являются подлинными; 2) условия пребывания и средства к существованию позволят 

заявителю обеспечивать себя и свое возвращение в государство постоянного проживания; 3) 

заявитель не значится в системе информации Шенгенского пространства как не подлежащий 

допуску; 4) заявитель не представляет угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или 

общественному здоровью, а равно международным отношениям; 5) заявитель не значится в 

национальных базах данных стран ЕС как лицо, чей въезд запрещен. 

         Впервые в консульской практике Кодекс вводит обязанность консульских органов извещать 

соискателя о причинах отказа в выдаче визы и дает право иностранцу обжаловать соответствующее 

решение. В частности, уточняется, что основанием для отказа могут стать: 1) представление 

фальшивых документов либо документов, чья подлинность вызывает сомнения; 2) отсутствие 

необходимых гарантий касательно условий пребывания и проживания; 3) отсутствие необходимых 

средств для поездки и возвращения; 4) нарушение сроков действия предыдущих виз либо наличие 

неистекшей шенгенской визы, срок пребывания по которой закончился (в п.3, ст.32 имеется ввиду, 

что просрочен 60 дневный срок пребывания в течении 6 месячного периода действия визы); 5) 

запрещение на въезд, содержащееся в базе данных; 6) основание считать заявителя угрозой для 

общественного порядка, безопасности или общественного здоровья; 7) отсутствие медицинской 

страховки на время поездки. 

         Об отказе в выдаче визы заявителю сообщается посредством единого формуляра. Формуляр 

содержит мотивировку отказа (одна из 11 стандартных), а также примечание о том, что лицо имеет 

право обжаловать решение в соответствии с законами отказавшей ему страны. При этом должна 

предоставляться информация, необходимая для подачи такого заявления (куда и в какие сроки оно 

может быть подано). 

         Визовый кодекс устанавливает основания для продления визы при нахождении в стране ЕС и 

размер взимаемого в этом случае консульского сбора (30 евро), приводит основания для 

аннулирования либо отмены визы, которые в целом соответствуют основаниям для отказа в ее 

выдаче. Также предусматривается процедура обжалования таких решений. 

         Посетители консульских учреждений стран ЕС должны обслуживаться со всей возможной 

любезностью, соблюдением их человеческого достоинства. Не допускается дискриминация по 

признакам пола, возраста, вероисповедания и др. 

        Актуальным является ряд положений Кодекса относительно оснований для привлечения третьих 

организаций к процедуре приема документов на получение визы. Такой шаг допускается, если 

количество заявителей слишком велико и не позволяет создать должные условия в консульском 
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учреждении, а также из соображений удаленности того или иного крупного города от места 

пребывания консульства. При этом заявитель не должен лично посещать более одного места для 

подачи документов.  

        От сотрудников третьих организаций (как правило, коммерческих) требуются та же 

компетентность, обходительность и конфиденциальность, как и от штатных сотрудников консульств 

и посольств. Такие организации имеют право взимать плату за свои услуги пропорционально 

понесенным затратам и вложенным усилиям. Вместе с тем, документ обязывает членов ЕС 

обеспечить прямой доступ к своим консульским учреждениям. Это, в первую очередь, удар по 

посреднику-монополисту – зарегистрированной в Мумбаи фирме VFS Global, которая, по 

информации с их сайта, ежегодно помогает в получении шенгенских виз 7 млн. человек в 43 странах 

мира [4]. Согласно Кодексу, обращаться к посредникам можно только по желанию. Урегулирована 

сумма, на которую может рассчитывать посредническая компания, - она не должна превышать 50% 

от стоимости визы. 

         Сегодня для граждан Украины посреднические услуги - это скорее принуждение, чем 

свободный выбор. По словам заместителя министра иностранных дел Украины К. Елисеева, «…В 

последнее время наших граждан отправляли прямо в посреднические центры, … Стоимость визы 

увеличивается в два раза. Думаю, эта практика, наконец, прекратится» [5].  

         Кодексом закрепляется широкий перечень сведений, которые должны быть доступны всем 

посетителям консульских учреждений. В этом перечне есть информация о возможности обжаловать 

решение об отказе в выдаче визы, указание органа, которому может быть направлено такое 

ходатайство, а также напоминание о том, что наличие визы не является безусловным основанием для 

въезда в страны ЕС (на границе от путешественника могут потребовать подтверждение соответствия 

его целей условиям выдачи визы). 

        Сегодня каждая из стран-участниц соглашения выставляет украинским гражданам свои условия. 

Например, если консульство Республики Польша выдает краткосрочные визы без посредников и 

предварительной записи за €35, то чтобы попасть в консульство Франции или Германии, необходимо 

заплатить еще 50 грн. за запись на собеседование. Швейцария, присоединившаяся к Шенгенскому 

соглашению в 2008 г., выставляет особые финансовые требования: 50 грн. за запись на прием в 

консульство и $81 за визу. Такие страны, как Голландия, Бельгия, Люксембург работают через 

компанию VFS Global. Там визы обойдутся в €25 (столько стоят услуги посредника) плюс €35 

консульского сбора, а также плюс 50-100 грн. за курьерские услуги. В результате сумма оказывается 

выше, чем в странах, которые, в отличие от Украины, не подписывали Соглашение об упрощенном 

визовом режиме с ЕС.  

        Подводя итог, следует отметить, что принятие Визового кодекса явилось очередным шагом 

Европейского Союза в направлении унификации законодательства государств – членов, а также 

признанием необходимости усиления контроля на внешних границах Союза в связи с ростом потока 

нелегальных мигрантов. Повышение консульского сбора не должно касаться граждан Украины, 

поскольку между Украиной и государствами Европейского Союза действует Соглашение об 

упрощенном визовом режиме. Для граждан Украины цена за визу остается неизменной – €35, 

поскольку действие Визового Кодекса не распространяется на двухсторонние соглашения ЕС, 

заключенные с третьими странами в сфере упрощенного порядка выдачи виз. 

        Как говорится в заявлении, сделанном Советом ЕС в связи с принятием Визового кодекса, – 

«новые правила позволят сделать процедуру обращения за визой максимально прозрачной и не 

содержащей противоречий» [6]. Однако при этом следует принять во внимание, что процесс 

практической реализации новых правил еще впереди. 
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ВІЗОВИЙ КОДЕКС ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 
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Селезньов В.Є., 

 
асистент кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства  

Одеської національної юридичної академії 

 
         Стаття містить аналіз Регламенту ЄС про запровадження Візового кодексу - уніфікованого 

правового акту ЄС з питань видачі віз на в’їзд та переміщення територією ЄС. Наводиться 

поетапна процедура отримання віз з урахуванням нових вимог, а також обґрунтовується теза, що 

ухвалення Візового Кодексу є показником політики ЄС по посиленню контролю за своїми кордонами з 

метою боротьби з нелегальною міграцією. 
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        This article deals with an analysis of the EU Regulation of establishing a Community Code on Visas 

(Visa Code) - unification legal instrument of the EU's visas on the movement by EU territory. The article 

provides multi-stage procedure for obtaining visas in consideration of the new requirements, as well as a 

thesis is grounded, that acceptance of the Visa Code is an indicator of EU policies to strengthen control over 

its borders to counteract illegal migration. 
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КОНГРЕС УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ НАБЛИЗИВ 
ПОГЛЯДИ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ ФАХІВЦІВ З РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 

 
Асанова А., 

виконавчий директор УАЄС 

 
Результатом третього Конгресу ВГО "Українська асоціація європейських студій" стало 

зближення поглядів дослідників і викладачів європейської інтеграції з різних регіонів на 

актуальні виклики європейського вибору України.  

 

          У ІІІ Конгресі Української асоціації європейських студій, що пройшов 15-16 жовтня в 

Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за підтримки Програми 

Європейського Союзу ім. Жана Моне, взяли участь члени локальних осередків УАЄС, представники 

урядових структур з координації у галузі європейської та євроатлантичної інтеграції, Міжнародного 

фонду "Відродження", викладачі і студенти Таврійського національного університету, а також 

президенти Турецької та Болгарської асоціацій європейських студій. 

 

         Конгрес вперше відбувся поза межами столиці, це було обумовлено тим, що пріоритетами 

роботи Конгресу стали експертне і наукове обговорення регіональних ініціатив Європейського Союзу 

«Синергія Чорного моря» і «Східне Партнерство». 

 

         Відкрили цьогорічний Конгрес: Роман Петров, Президент УАЄС, Вадим Трюхан, директор 

Координаційного Бюро з євроінтеграції Кабінету Міністрів України, Сергій Василенко, представник 

Міністерства закордонних справ України, Володимир Бержанський, проректор Таврійського 

національного університету ім. В.І. Вернадського, Андрій Іванець, головний консультант аналітико-

інформаційної служби Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. В 

Конгресі вперше взяли участь керівники партнерських Асоціацій європейських студій з Болгарії і 

Туреччини (проф. Дінко Дінков і проф. Халук Кабааліоглу).  

 

         Перший день Конгресу УАЄС було присвячено обговоренню реалізації Європейської Політики 

Сусідства щодо України. Особливо це стосувалося таких нещодавніх зовнішньополітичних ініціатив 

Європейського Союзу, як «Східне Партнерство» і «Синергія Чорного моря». Особливо жвавою стала 

дискусія стосовно геополітичного місця Криму в сучасній Європі. Учасники Конгресу висловили 

конкретні пропозиції представникам уряду щодо ведення переговорів із Угоди про асоціацію між 

Європейським Союзом та Україною. 

 

         На другий день Конгресу відбулася дискусія за участю членів УАЄС, іноземних асоціацій 

європейських студій з сучасних проблем популяризації інформації про європейську інтеграції, 

викладання і здійснення наукових досліджень з європейських студій у навчальних закладах України. 

В дискусії взяв участь один з розробників відповідних державних цільових програм Дмитро Шульга з 

Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження». Також відбулось обговорення досвіду 

роботи закордонних асоціацій європейських студій у чорноморському регіоні та кращих практик 

залучення студентів до дослідження процесів європейської інтеграції. 

 

         За додатковою інформацією просимо звертатись до Аліме Асанової, виконавчого директора 

УАЄС, тел.: 8 (099) 429 80 98, europa.org.ua@gmail.com.  
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ВИСТУП 
директора Координаційного бюро європейської та євроатлантичної 

інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України 
Трюхана В.В. 

на відкритті ІІІ Конгресу Української асоціації європейських студій 

 (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,  

м. Сімферополь, 15 жовтня 2009 р.) 

                                                             (скорочено) 

 

Шановний пане Президенте Асоціації,  distinguished guests, 

prof. Dinkov and Kabaalioglu! 

          Насамперед хотів би подякувати за надану мені можливість звернутися до вас сьогодні. Для 

мене завжди є великим задоволенням та честю перебувати серед такої великої кількості людей, які 

віддані питанням європейської інтеграції і надзвичайно приємно, що їхня кількість постійно зростає!          

Дозвольте привітати вас всіх з відкриттям вже третього конгресу Української асоціації європейських 

студій. Щорічне проведення конгресу стало доброю традицією та обов’язковою датою у календарі 

справжнього дослідника питань європейської інтеграції. Завдяки вашим зусиллям, а також зусиллям 

Президента Асоціації, шановного Романа Арестовича, вдалося створити прекрасний майданчик для 

обміну у неформальній обстановці думками та баченням європейського майбутнього України. 

         Надзвичайно символічно, що у цьому році конгрес проходить у Сімферополі. Скажу відверто – 

для мене це не стало несподіванкою. Сьогодні Крим по праву займає одне з ключових місць для 

реалізації європейської та євроатлантичної інтеграції. Більше того, Крим вже здобув репутацію 

першопрохідця на шляху реалізації багатьох нових ініціатив у сфері європейської інтеграції. 

Причому кількість таких ініціатив постійно зростає: сьогодні в регіоні реалізується Чорноморська 

синергія, Спільна ініціатива щодо співробітництва в Криму, програма транскордонного 

співробітництва «Чорне море» та багато інших. 

        Велику роль у цьому відіграє Таврійський національний університет  

ім. Вернадського, по праву провідний вищий навчально-науковий заклад Криму. Особливу подяку 

хотів би висловити керівництву університету за той внесок який робите ви особисто та ваш заклад 

задля популяризації та просування європейських ідей в Криму. 

        З часу проведення попереднього конгресу пройшов рік, який був насичений важливими подіями 

та прийнятими рішеннями, що носять визначальний характер для подальших перспектив 

європейської інтеграції України. А перспективи, я вам скажу, є. І перспективи непогані. Але 

запорукою їх реалізації має стати злагоджена робота влади, бізнесу та громадянського суспільства, 

які, на щастя, все частіше знаходять спільну мову. Переконаний, лише так ми зможемо досягти наші 

найбільш амбітні цілі. 

        Безумовним пріоритетом впродовж останнього року для нас стала підготовка до укладення угоди 

про асоціацію. На сьогодні, думаю, ми як мінімум, перетнули екватор на цьому шляху. Після того як 

угода буде підписана та набуде чинності нас чекають абсолютно нові реалії як у відносинах з ЄС, так 

і у внутрішній політиці. Які зміни несе з собою угода про асоціацію? Які наслідки її укладення? Що 

нам потрібно зробити, аби не лише вдало завершити переговори, але й щоб створити належні умови її 

виконання? Переконаний, що ці питання не можуть залишити байдужими присутніх у цьому залі і ми 

матимемо сьогодні чудову нагоду спільно знайти на них відповіді.  

        Як представник державного сектору та уряду зокрема, хочу вас запевнити – для нас надзвичайно 

важливо чути ваші думки та знати вашу позицію з усіх важливих питань європейської інтеграції. 

Більше того, ми також готові до критики, але конструктивної. 

        Викликає занепокоєння, що останнім часом в українському інформаційному просторі з’явилась 

велика кількість висловлювань, публікацій та псевдодосліджень на тему хибності обраного курсу на 

європейську інтеграцію, здачі національних інтересів чи провалу зовнішньої політики України.         
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Водночас пояснення цьому дуже просте – наближаються президентські вибори, які в Україні все 

частіше нагадують військові маневри, коли всі засоби виправдовують цілі. Однак не можна 

перетворювати зовнішню політику, та зокрема політику європейської інтеграції, в інструменти 

передвиборчих ігор. Шкода може бути завдана колосальна. 

       Переконаний, сьогодні тут зібралися справжні професіонали, які розуміють всю важливість та 

складність нашої спільної справи. Які знають, що створювати міфи надзвичайно просто, і які знають, 

як складно ці міфи розвіювати. Я щиро радий, що формат європейських студій отримує все більшу 

популярність в Україні.  

        Окремо хотів би також подякувати представникам Асоціації за участь у роботі громадської ради 

при Українській частині комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.  

         Ви першими в Україні створюєте аналітичне видання науково-практичного спрямування згідно 

з міжнародними стандартами академічного видавництва. Думаю це є зайвим підтвердженням 

ґрунтовного підходу та використання передового досвіду у вашій діяльності.  

         Хотів би ще раз побажати всім учасникам третього щорічного конгресу плідної роботи, цікавих 

дискусій та співрозмовників. 

         Дякую за увагу! 
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ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ  ІНОЗЕМНОГО 
ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 
Лахижа М.,  

 
заступник начальника Управління   державної служби  

Головного управління державної служби України 

в Полтавській області, к.і.н., доцент, секретар Полтавського обласного відділення УАЄС 
 
 

 

24 листопада у Полтаві відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція за 

міжнародною участю „Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення 

діяльності органів влади. 

Проведення конференцій та цю тему започатковано Управлінням державної служби 

Головного управління державної служби України з 2006 року в рамках реалізації пілотного проекту 

«Розвиток спроможності державної служби у сфері європейської інтеграції». Активним 

співорганізатором конференція є Українська асоціація європейських студій, а учасниками – її члени. 

У 2009 році організаторами конференції стали Головне управління державної служби 

України, Управління державної служби Головного управління державної служби України в 

Полтавській області, Міністерство освіти і науки України, Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка, Полтавський університет споживчої кооперації України, 

Асоціація докторів наук з державного управління, Українська асоціація європейських студій, 

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. 

Під час відкриття конференції відбулося урочисте підписання Угоди про співробітництво між 

Головдержслужбою України, Полтавською облдержадміністрацією та Полтавською обласною радою. 

Предметом Угоди є встановлення та розвиток партнерських відносин, координація зусиль, 

спрямованих на застосування інструменту TAIEX, підвищення ефективності діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Полтавської області, а саме: 

інтенсифікація впровадження механізму залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у 

рамках TAIEX на регіональному рівні з метою обміну інформацією для розбудови інституціональної 

спроможності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; надання 

короткострокової технічної допомоги з конкретних питань впровадження норм і стандартів 

Європейського Союзу; підвищення професійної спроможності державних службовців, посадових осіб 

органів місцевого самоврядування. Реалізація у Полтавській області проекту з підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування «Розвиток 

спроможності державної служби у сфері європейської інтеграції» у рамках реалізації Державної 

цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Учасників конференції привітали заступник начальника Головного управління державної служби 

України А. В. Вишневський, який зачитав вітального листа начальника Головдержслужби України 

Т.В. Мотренка,  голова Полтавської облдержадміністрації В.М. Асадчев, голова Полтавської обласної 

ради О.В. Удовіченко,  ректор Полтавського національного технічного університету ім. Ю. 

Кондратюка, доктор економічних наук, професор В.О. Онищенко, а також народні депутати України 

С.В. Гордієнко, секретар комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, 

В.М. Петренко,  Голова підкомітету з питань органів виконавчої влади Комітету Верховної Ради 

України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, О.П. Попов, заступник 

голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-

комунального господарства та регіональної політики. 

Учасниками конференції стали більше 20 докторів наук, понад 50 кандидатів наук, аспіранти та 

здобувачі із Києва, Полтави, Дніпропетровська, Харкова, Одеси, Луцька, Івано-Франківська, 

Тернополя та інших міст України, а також науковці з Казахстану, Польщі та Росії (всього близько 150 



 90 

чоловік). Активну участь у конференції взяли державні службовці та посадові особи місцевого 

самоврядування, середи них – представники територіальних підрозділів Головдержслужби у 

Волинській, Дніпропетровській, Полтавській,  Херсонській, Чернігівській областях. Вперше 

активним співорганізатором конференції стала Асоціація докторів наук з державного управління, що 

позитивно вплинуло на рейтинг конференції.  

Матеріали конференції опубліковано у двох частинах [ 1 ]. Перший том матеріалів 

відкривається Рекомендаціями та програмною статтею Начальника Головдерслужби, доктора 

філософських наук, професора Т.В.Мотренка «До проблеми розвитку галузі знань «Державне 

управління» та її впливу на підвищення ефективності урядування» і містить доповіді учасників за 

тематичними напрямами «Модернізація державного управління України з урахуванням іноземного 

досвіду: теоретичні та методологічні аспекти» та «Шляхи і методи оптимізації діяльності органів 

влади на регіональному рівні». У другому томі вміщено доповіді за напрямами «Іноземний досвід 

упровадження сучасних систем і методів управління в діяльність органів влади» та «Підготовка та 

підвищення кваліфікації кадрів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з 

урахуванням іноземного досвіду». 

Резолюція конференції констатує необхідність посилення зусиль щодо творчого використання в 

Україні іноземного досвіду модернізації органів влади. Її проект підготовлено організаторами на 

основі статей та пропозицій учасників конференції і результатів пілотного проекту «Розвиток 

спроможності державної служби у сфері європейської інтеграції».  

Під час конференції презентовано монографію М.І. Лахижі [2] та колективне дослідження 

київських, харківських і полтавських вчених зарубіжного досвіду організації та роботи місцевої 

влади [3], які є наслідком спільного вивчення та узагальнення іноземного досвіду. 
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