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Жуков І. М.1

ВПЛИВ кОнЦЕПЦІї ЄВрОПЕЙСЬкОГО 
кОнСЕнСУСУ на СТанДарТИ ЗаХИСТУ ПраВ 

ЛЮДИнИ У рІШЕннЯХ ЄВрОПЕЙСЬкОГО СУДУ 
З ПраВ ЛЮДИнИ

Міжнародні судові органи, включаючи Європейський суд з прав 
людини (надалі – ЄсПл або Європейський суд), стикаються із суттєвим 
недоліком, бо вони діють у межах систем, які не мають можливостей 
примусу виконання своїх рішень. таким чином, міжнародні суди більш 
ніж національні залежать від легітимності своїх рішень, як основи 
обов’язкового виконання. легітимність ЄсПл та його рішень була під-
тверджена згодою договірних сторін, учасниць конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод від 1950 р. [1]. разом з цим, 
ЄсПл не може нескінченно обґрунтовувати кожне рішення, тим більше, 
що початковий зміст конвенції ніколи не відігравав головної ролі при 
ухваленні рішень Європейським судом. Підтвердженням цьому можуть 
бути нещодавні нападки на ЄсПл, які мали місце у деяких державах 
з аргументами про незаконність судового втручання. тому європейський 
консенсус може підвищити легітимність Європейського суду та його 
рішенням. 

Європейський консенсус представляє собою інструмент тлумачення 
конвенції, який ЄсПл використовує при прийнятті рішень. Причиною 
його застосування полягає в тому, що значення деяких термінів конвенції 
пов’язано з їх загальним використанням договірними сторонами. 
Європейський консенсус, як інструмент тлумачення конвенції, надає 
пріоритет певному вирішенню складного питання про права людини, 
якщо це рішення підтримується більшістю із 47 договірних сторін. така 
підтримка визначається шляхом порівняльного аналізу законодавства, 
національної практики договірних сторін та міжнародного права. 
Європейський консенсус фактично представляє заперечну презумпцію, 
та означає, що країни – учасниці ймовірно, порушують конвенцію, якщо 
їх рішення розходиться з рішенням, прийнятим більшістю, та якщо вони 
не можуть надати достатніх і вагомих причин щодо такої розбіжності.

1  к.ю.н., доцент, доцент кафедри права Європейського союзу Національногою-
ридичного університету імені Ярослава Мудрого
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разом з тим, європейський консенсус насправді є не зовсім точним 
терміном. слово «консенсус» передбачає одностайність, у той час як 
у реальному житті таку одностайність практично неможливо встановити, 
і найчастіше вона є марною для аргументації Європейського суду своєї 
позиції. Навіть якщо правове регулювання відносин однієї країни від-
різняється від законодавчого регулювання решти договірних сторін, то 
у буквальному розумінні консенсус не може бути встановлений. 
аргументація консенсусу доволі часто використовується ЄсПл, коли 
національна правова норма або практика, яка розглядається, відрізняєть-
ся від загальноприйнятої правової практики договірних сторін. 

Послідовне та узгоджене застосування будь-якої правової концепції 
ускладняється, якщо її сфера застосування залишається неясною. тому 
залишається певною проблемою факт, що Європейський суд чітко не 
визначив термін «європейський консенсус» у своїх рішеннях.

Європейський суд доволі часто використовував різні терміни, щоб 
зазначити наявність чи відсутність загальноєвропейського підходу. до 
них відносяться «міжнародний консенсус серед договірних держав ради 
Європи» [2], «будь-який європейський консенсус» [3], «загальний стан-
дарт серед держав-членів ради Європи» [4], «загальний європейський 
стандарт» [5], та «загальна тенденція». [6]

Європейський суд не обов’язково прагне одностайності, його може 
задовольнити наявність тенденції в законодавстві договірних сторін.тобто 
доволі часто під консенсусом Європейський суд розуміє «тенденцію», яка 
визначається як «загальний напрямок розвитку або зміни чогось. тут 
Європейський суд не шукає ідентичних правових норм, а скоріше про-
стежує зближення між державами. Наприклад, у справі X., Y. та Z. проти 
сполученого королівства Європейський суд визначив «явну тенденцію 
в договірних державах до юридичного визнання зміни статі» [7].

аналогічним чином, у справі Christine Goodwin v. the United Kingdom 
Європейський суд розглянув тенденції в юридичному визнанні транс-
сексуальної хірургії під назвою «стан будь-якого європейського та між-
народного консенсусу» [8]. однак це не означає, що консенсус щодо 
одностайності не використовувався Європейським судом. це може ста-
тися, якщо Європейський суд має справу з більш абстрактними принци-
повими значеннями – тобто консенсус на рівні принципів.

той факт, що в реальному житті дуже складно досягти буквального 
консенсусу, був також наголошений деякими суддями у справі X. та інших 
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проти австрії. у цій справі Європейський суд розглядав питання, чи по-
рушує конвенцію австрійське законодавство, яке забороняє усиновлення 
одностатевими парами. деякі судді поставили під сумнів застосування 
Європейським судом консенсусу: [чи маємо ми завжди дотримуватися 
доволі обмежувального поняття «консенсус», яке не часто зустрічається 
в реальному житті? чи не буде правильніше і простіше говорити про 
«тенденції»? [9].

Європейський консенсус переважно визначається на двох рівнях. 
По-перше, він може бути ідентифікований на рівні правил, а саме кон-
кретних заходів, за допомогою яких реалізуються правові принципу 
в окремій системі. По-друге, консенсус може діяти на рівні загальних 
концепції, які знаходяться в основі правових стандартів.

Європейський консенсус щодо правил та загальних концепцій за-
стосовувався Європейським судом протягом усієї прецедентної практи-
ки та став одним із інструментів тлумачення ЄкПл поряд з еволюційним 
тлумаченням, свободою розсуду, автономним тлумаченням та принципом 
пропорційності. консенсус використовується для тлумачення широкого 
спектру прав, закріплених у конвенції та Протоколах.

так наприклад у праві на життя (стаття 2) Європейський суд засто-
совував європейський консенсус у питанні, коли він намагався визна-
чити момент початку життя [10], або питанні про те, чи гарантується 
право на смерть та евтаназію ст. 2 конвенції [11]. суд також використо-
вував європейський консенсус для визначення обсягу позитивних 
зобов’язань договірних сторін у питаннях захисту життя [12].

у питанні заборони катувань (стаття 3) Європейський суд посилав-
ся на консенсус при визначенні поняття катування [13] та обсягу пози-
тивних зобов’язань, що накладаються статтею 3 на договірні сторони 
[14].

При застосуванні статті 4 конвенції (заборона рабства та примусової 
праці (стаття 4) Європейський суд використовував європейський кон-
сенсус для встановлення позитивних зобов’язань у питаннях розсліду-
вання та щодо випадків підневільної та примусової праці[15].

у праві на свободу та свободу недоторканність (стаття 5) Євро-
пейський суд вивчив європейський консенсус щодо тарифної системи 
для ув’язнених, які відбувають довічне покарання[16]. ЄсПл також ви-
користав європейський консенсус у випадках, коли розглядав питання 
сумісності довічного терму з положеннями конвенції[17].



6

розглядаючи обмеження права на повагу до приватного і сімейного 
життя (стаття 8) Європейський суд часто використовує консенсус для 
розгляду питання про те, чи є таке втручання правомірним. Європейський 
консенсус розглядався щодо різних аспектів статті 8. Європейський суд 
використовував консенсус у справах, які стосуються усиновлення [18], 
абортів [19], прав лгбт [20], захисту персональних даних[21] та ґендер-
ної рівності [22].

у питаннях свободи думки, совісті та релігії (стаття 9) Європейський 
суд з’ясовував наявність європейського консенсусу у справі, що стосу-
ється законодавчої заборони на носіння релігійних хусток в університе-
тах з положеннями ст. 9 конвенції [23].

і хоча ці приклади прецедентної практики Європейського суду не 
є вичерпними, він показує, що європейський консенсус не має виключ-
ного зв’язку з якимось конкретним правом. більш того, консенсус ви-
користовувався судом у різних контекстах і був пов’язаний з різними 
методами тлумачення, зокрема для визначення еволюційного тлумачен-
ня та свободи розсуду.
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Коновалова В. О. 1 
Яремчук В. О. 2

наУкОВО-ТЕХнІЧнЕ І крИМІнаЛІСТИЧнЕ 
ЗаБЕЗПЕЧЕннЯ ДІЯЛЬнОСТІ СЛІДЧОГО 

В ЄВрОПЕЙСЬкИХ країнаХ

Нині криміналістична наука стрімко розвивається, постійно вдоско-
налюючи свої напрацювання у забезпеченні боротьби зі злочинністю. 

1  д. ю. н., професор, академік НаПрН україни, головний науковий співробітник 
лабораторії використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочин-
ністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 
в. в. сташиса НаПрН україни

2  к.ю.н., доцент, асистент кафедри криміналістики Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого
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саме криміналістичні розробки стосовно науково-технічного інновацій-
ного забезпечення діяльності слідчого по розслідуванню і розкриттю 
кримінальних правопорушень є важливими і актуальними сьогодні.

так, до важливих завдань криміналістики в нових умовах в. ю. Шепі-
тько відносить формалізацію криміналістичних знань, уніфікація кримі-
налістичних рекомендацій відповідно прагматичним цілям та опрацюван-
ня актуальних практичних запитів та пропонування криміналістичною 
наукою інноваційних розробок [1, с.12]. сьогодні особливо важливі 
інноваційні розробки у технічному забезпеченні слідчої діяльності.

сьогодні в країнах Європи впроваджуються нові криміналістині 
технології, науково-технічні засоби. Масс-спектрометрія, приміром, 
маленьки шматочки скла, виявлені на місці злочину , можливо поєднати 
завдяки данній технологі, таким чином встановити важливі обставини 
для розслідування –напрям польоту кулі, сила удару, тип зброї тощо. 
використовується і високошвидкісна балістична фотограія, яка дозволить 
не тільки судовому експерту, а й слідчому здійснити дослідження кульо-
вих отворів, слідів пострілу. використовуються також науково-технічний 
прилад для спектральних досліджень документів під час огляду місця 
події, обшуку, який одразу дозволяє виявити приховані записи, якість, 
товщину паперу [2].

Наукові дискусії викликає застосування поліграфічних досліджень 
(тестувань) при розслідуванні. в європейських країнах, таких як, Польща, 
бельгія, латвія, застосовують поліграф для розкриття і розслідування 
кримінальних правопорушень. у Єстонії використання поліграфічних 
тестів осіб при розслідуванні обмежено. тому науковці переконують, що 
слід чітко визначити у законі право поліції використовувати поліграф як 
технічний засіб при застосуванні спеціальних заходів державного на-
гляду [3, с. 372]. у Німеччині поліграф не має широкого застосування. 
Ще у 1954 р. німецький суд прийняв рішення про заборону використо-
вувати поліграфічні дослідження під час кримінального провадження. 
у Франції, італії, іспанії, словенії поліграфічні дослідження також не 
проводять у кримінальному процесі [4, с.111]

таким чином, застосування такого науково-технічного засобу як 
поліграф потребує ретельного дослідження криміналістичною наукою 
для надання рекомендації щодо можливостей його застосування при 
розслідуванні кримінальних правопорушень. Практика країн Європи 
свідчить про різні погляди і науковців і практичних працівників право-
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охоронних органів на можливість застосування новітніх науково-техніч-
них засобів, які, безумовно, мають обов’язково впроваджуватися у слід-
чу практику по розслідуванню кримінальних правопорушень. 
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Корнєва П. М.1

кОЛІЗІЙнЕ рЕГУЛЮВаннЯ ВІДнОСИн У СфЕрІ 
МЕДИЧнОГО ТУрИЗМУ В країнаХ ЄС

громадяни україни за останні роки отримали більше можливостей 
для відвідування зарубіжних країн завдяки багаторічній роботі україн-
ської дипломатії. туристична діяльність почала набирати обертів у сво-
єму стрімкому розвитку. все більшої популярності набувають не тільки 
виключно туристичні мандрівки українців, а все частіше наші співгро-
мадяни подорожують закордон з метою отримання медичних послуг. 
і така тенденція характерна не лише для українців, а й для громадян 
інших держав – медичний туризм набуває все більшої популярності по 
всьому світу.

у той саме час, правове регулювання відносин у сфері медичного 
туризму не встигає в своєму розвитку за цими відносинами, спеціаль-
ні нормативно-правові акти у даному напрямку практично не прийма-
ються, а правове регулювання здійснюється загальними цивільно-пра-

1  к.ю.н, старший викладач кафедри міжнародного приватного права та порів-
няльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого
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вовими нормами. вказана обставина обумовлює актуальність даного 
дослідження.

На сьогодні в зарубіжних наукових джерелах медичний туризм най-
частіше визначається як «подорожування споживача медичних послуг 
через міжнародні кордони з наміром отримати якусь форму лікування» 
[1, с. 7; 5, с. 116]. асоціація медичного туризму надає більш широке ви-
значення данному поняттю: медичний туризм – подорожування людей, 
які мешкають в одній країні, до іншої країни для отримання медичного, 
стоматологічного, хірургічного обслуговування, що відповідає або є кра-
щим за аналогічне обслуговування в свої йкраїні, або мандрують за ме-
дичним обслуговуванням через нижчу вартість медичного обслуговуван-
ня, кращий доступ до медичного обслуговування або вищий рівень 
якості медичного обслуговування [2, с. 5–6].

в українській юридичній літературі звертається увага на той факт, 
що медичним туризм необхідно розглядати як надання відповідними 
суб’єктами господарської діяльності туристичних послуг туристу (паці-
єнту) в межах туристичного продукту, так і його виїзд за кордон для лі-
кування без придбання такого продукту [3, с. 33]. 

враховуючи сутність медичного туризму, можна стверджувати, що 
основне практичне значення у даній сфері мають: 1) колізійні норми 
щодо договірних зобов’язань у сфері медичного туризму, у тому числі 
щодо страхування; 2) колізійні норми щодо зобов’язань про відшкоду-
вання шкоди, спричиненої в результаті надання послуг медичного туриз-
му; 3) колізійні норми щодо підсудності справ, які виникають із відносин 
медичного туризму. крім того, оскільки однією із сторін відносин ме-
дичного туризму є споживач, правове регулювання має здійснюватися 
з урахуванням колізійних норм щодо регулювання споживчих договорів.

у теорії міжнародного приватного права серед основних джерел 
приватно-правових (колізійних) норм виділяють національне законодав-
ство кожної держави, яке регулює правовідносини за участі іноземного 
елементу у відповідній сфері, а також міжнародні договори з міжнарод-
ного приватного права. вказане твердження є слушним й в контексті 
дослідження питань досвіду країн Європейського союзу у сфері колізій-
ного регулювання відносин медичного туризму.

в країнах Єс має місце певна уніфікація колізійних норм у різних 
сферах правового регулювання, які, в тому числі стосуються відносин 
медичного туризму. зокрема, одним із ключових європейських докумен-
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тів у сфері міжнародного приватного права є брюсельська конвенція 
1968 р. з питань юрисдикції та примусового виконання судових рішень 
у цивільних та комерційних спорах, положення якої покладені в основу 
регламенту № 44/2001 ради Єс про юрисдикцію, визнання й виконання 
судових рішень з цивільних та комерційних справ. даний документ за-
кріплює загальні правила колізійного регулювання основних приватно-
правових відносин за участі іноземного елементу в країнах, що прийма-
ли участь у його підписанні. в контексті відносин медичного туризму 
варто звернути увагу на колізійні норми щодо визначення юрисдикції 
успорах, які виникають із споживчих договорів, оскільки, як зауважува-
лось вище, договори із надання послуг медичного туризму за своєю 
правовою природою відносяться саме до даного виду договорів (розділ 
4). зокрема, у згаданій конвенції передбачається, що споживач має пра-
во подати позов до іншої сторони за договором як в країні, в якій ця 
сторона має постійне місцезнаходження, так і в судах країни свого по-
стійного місцезнаходження (ст. 14). При цьому інша сторона має право 
подати позов до споживача тільки в суди тієї країни, в якій споживач має 
постійне місцезнаходження (ст. 14) .

цікавими з практичної точки зору в рамках відносин медичного ту-
ризму також є приписи розділу 3 вказаної конвенції щодо визначення 
юрисдикції у спорах про страхування, оскільки досить часто страхуван-
ня є обов’язковою умовою туризму, у тому числі й медичного. так, у ст. 8 
передбачається, що до страховика страхувальником може бути подано 
позов як в країні свого постійного місцезнаходження, так і в країні-по-
стійного місцезнаходження страховика.

важливими джерелами колізійних норм для країн Єс також 
є регламент (Єс) № 593/2008 Європейського Парламенту та ради «Про 
право, яке підлягає до застосування щодо договірних зобов’язань («рим 
і»)»та регламент (Єс) № 864/2007 Європейського Парламенту і ради 
«Щодо права, яке підлягає застосуванню до позадоговірних зобов’язань 
(«рим іі»)». у розрізі дослідження колізійного регулювання відносин 
у сфері медичного туризму варто відзначити наступні приписи вказаних 
нормативно-правових документів. так, важливими є колізійні норми, які 
визначають право, що підлягає до застосування до договорів про надан-
ня послуг, а саме: такі відносини регулюються правом країни, де має своє 
звичайне місце проживання постачальник послуг (ст. 4). При цьому, 
закріплюється можливість сторін договору самостійно визначати право, 
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що підлягає застосуванню до договірних відносин, у тому числі, й ме-
дичного туризму (стаття 3). Щодо позадоговірних відносин важливого 
практичного значення в контексті відносин медичного туризму мають 
приписи регламенту (Єс) № 864/2007 Європейського Парламенту і ради 
«Щодоправа, яке підлягає застосуванню до позадоговірних зобов’язань 
(«риміі»)» про правила відшкодування шкоди. так, до позадоговірних 
зобов’язань, які виникають в результаті спричинення шкоди, застосову-
ється право країни, в якій шкода спричинена. При цьому, у разі, коли 
особа, які притягається до відповідальності за спричинення шкоди, та 
особа, якій така шкода спричинена, на час спричинення шкоди мають 
звичайне місце проживання в одній і тій самій країні, то застосовується 
право такої країни (стаття 4).

важливим спеціальним міжнародним документом у сфері надання 
медичних послуг громадянам одних країн в інших державах стала 
директива Європейської ради і Парламенту 2011/24/EU про захист прав 
пацієнтів в транскордонному медичному обслуговуванні. цей норматив-
но-правовий документ передбачає правила, які спрямовані на полегшен-
ня доступу до безпечного та якісного транскордонного медичного об-
слуговування, та сприяє співпраці у галузі охорони здоров’я між держа-
вами-членами при повному дотриманні національних компетенцій 
в організації та наданні медичної допомоги. у директиві 2011/24/EU 
закріплюються окремі правила правового регулювання відносин у сфері 
транскордонного медичного обслуговування, зокрема, передбачається, 
що надання медичних послуг здійснюється за законодавством країни, 
в якій проводиться лікування. При цьому, така країна повинна забезпе-
чити отримання пацієнтом всієї необхідної для проведення лікування 
інформації, у тому числі щодо порядку отримання компенсації у разі 
спричинення шкоди в процесі лікування. важливим є принцип недис-
кримінації пацієнтів, який полягає, зокрема, втому, що держава, в якій 
проводиться лікування, повинна забезпечитите, щоб постачальники 
медичних послуг отримували від іноземних пацієнтів такуж сааме плату 
за послуги, як із вітчизняних пацієнтів в аналогічній медичній ситуації 
(ст. 4). крім того, директива 2011/24/EU визначає обов’язок держав-
учасниць забезпечити виплату компенсації витрат пацієнтів за лікування 
в іншій державі-учасниці на умовах, визначених в директиві.

слід відзначити, що колізійні норми, у тому числі, ті, що можуть бути 
застосовані до відносин медичного туризму, закріплюються у відповід-
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них нормативно-правових актах країн Єс у сфері міжнародного приват-
ного права. Наприклад, у бельгії діє кодекс з приватного міжнародного 
права 2004 року, у Нідерландах прийнята окрема книга в межах цивіль-
ного кодексу, присвячена приватному міжнародному праву,спеціальний 
закон з приватного міжнародного права прийнято в Польщі у 2011 р. 
у вказаних документах визначаються, зокрема, правила визначення 
законодавства, що підлягає до застосування до договірних та позадо-
говірних зобов’язань, більшість норм кореспондуються із відповідними 
положеннями вищезгаданих документів Єс, закріплюється можливість 
сторін договору або учасників відносин щодо відшкодування шкоди 
визначатися із законодавством, що підлягає до застосуванню до таких 
правовідносин.

таким чином, у відносинах медичного туризму в країнах Єс при-
писи колізійних норм необхідно враховувати, по-перше, під час укладен-
ня договорів на надання послуг з медичного туризму (враховувати чи 
визначити за домовленістю сторін право, що підлягатиме до застосуван-
ня до таких правовідносин), а по-друге, під час врегулювання спірних та 
конфліктних ситуацій, які виникають із відносин медичного туризму, 
у тому числі, під час судових спорів у справах цієї категорії (визначити 
суд чи інший юрисдикційний орган, який вирішуватиме спір, визначити 
право, за яким такий спір розглядатиметься, а також порядок виконання 
рішення, прийнятого таким органом).

отже, у відносинах медичного туризму в країнах Єс колізійне регу-
лювання здійснюється переважно за допомогою загальних норм, закрі-
плених в міжнародних джерелах міжнародного приватного права, а також 
національних нормативно-правових актах у даній сфері. При цьому, 
незважаючи на наявні міжнародні документи, які містяться певні колі-
зійні норми, спрямовані на впорядкування відносин медичного туризму, 
на сьогодні окремі особливо спірні напрямки медичного туризму є в 
переважній більшості неврегульованими саме через суттєві розбіжності 
в правовому регулюванні таких відносин в різних країнах Єс. 

Переважна більшість дослідників виокремлюють принаймні три 
режими правового регулювання сурогатного материнства: 

– альтруїстичний режим (австралія, канада, великобританія, 
Нідерланди, бельгія), за яким сурогатне материнство дозволяється дер-
жавою, але сурогатна матір отримує компенсацію витрат лише на медич-
не обслуговування та інші витрати, пов’язані з вагітністю. Майбутні 
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батьки, які укладають договір із сурогатною матір’ю, не мають права 
сплачувати за послугу щодо виношування та народження дитини. 
законодавство іспанії, канади і Нідерландів більш лояльне, проте за-
бороняє законом рекламу репродуктивних технологій і послуг сурогатних 
матерів;

– дозвільний режим (грузія, юар, російська Федерація, україна), за 
яким країни дозволяють сурогатне материнство на законодавчому рівні 
з певним регулюванням деяких аспектів та окремими варіаціями право-
вого режиму. Наприклад, в ізраїлі сурогатне материнство контролюється 
державою, тобто на кожен крок потрібно отри-мати дозвіл; 

– заборонний режим (Франція, Швеція, угорщина, Німеччина, 
ісландія, італія, Швейцарія, сербія), за яким укладання договорів про 
сурогатне материнство не дозволяється. країни, які вирішили прийняти 
такий режим, керувалися морально-етичними принципами, зокрема 
йдеться про уникнення перетворення дітей на товар та експлуатацію 
сурогатних матерів. у Німеччині та австрії будь-яке штучне запліднен-
ня жінки, яка має намір у подальшому відмовитися від дитини (сурогат-
ної матері), кваліфікується в законі як злочин, а лікар, який здійснив 
маніпуляцію, карається позбавленням волі на термін до 3-х років. 
у Франції сурогатне материнство протизаконне, оскільки суперечить 
законодавству про усиновлення і порушує положення про невідчужува-
ність людського тіла [4]. у бельгії та чехії будь-які домовленості щодо 
сурогатного материнства не визнаються та не мають юридичної сили, 
у зв’язку із чим відсутня юридична можливість визнання батьківства за 
батьками, які ініціювали процедуру сурогатного материнства (біологіч-
ними батьками дитини). у Португалії сурогатне материнство дозволя-
ється на безоплатній основі для гетеро сексуальних пар за медичними 
показаннями.

таким чином, в контексті медичного туризму з метою здійснення 
сурогатного материнства в країни, в яких така процедура легальна, для 
країн Єс актуальними на сьогодні є наступні питання колізійного регу-
лювання: 1) визначення національності дитини (країна-батьківщина 
сурогатної матері та її партнера або біологічних батьків); 2) визнання 
батьківства (походження дитини) (від сурогатної матері та її партнера 
або від біологічних батьків); 3) визнання документів про народження 
дитини від сурогатної матері, виданих в інших країнах (такі документи 
не визнаються, а діти можуть бути примусово відібрані від їх біологічних 
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батьків). На вказані колізійні питання звертається увага в статті співро-
бітників Європейського парламенту амалії рігон та селіни Шато [5, с. 2]. 
слід відзначити, що на цей момент подібні колізії вирішуються виключ-
но Європейським судом з прав людини, причому при винесенні рішень 
суд покладається на інтереси дитини та фактично врегульовує вказані 
спірні питання на користь біологічних батьків (авторами наводяться рі-
шення Mennesson v. France, Foulon v. France, Bouvet v. France, Paradiso 
and Campanelli v. Italy) [5, с. 2]. таким чином, такий важливий напрямок 
медичного туризму фактично залишається в окремих країнах Єс поза 
законом, що потребує на сьогодні першочергового реформування.

у результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
медичний туризм є напрямком туризму, який активно розвивається по 
всьому світу, у тому числі й в країнах Єс, а україни не залишається 
в стороні від цих процесів. Переважна більшість колізійних правових 
питань, що підлягають вирішенню в процесі здійснення медичного ту-
ризму в країнах Єс (укладення та виконання договорів на надання послуг 
з медичного туризму, відшкодування шкоди, спричиненої наданням по-
слуг неналежної якості чи іншого порушення договірних та позадоговір-
них зобов’язань) врегульована загальними колізійними нормами з вка-
заних питань, закріпленими в окремих європейських документах з між-
народного приватного права та спеціальних нормативно-правових актах 
держав-учасниць у даній сфері. спеціальний акт Єс щодо транскордон-
ного медичного обслуговування (директива Європейської ради 
і Парламенту 2011/24/EU) не закріплює колізійних норм, а лише визначає 
права пацієнтів на отримання медичного обслуговування не в країні 
свого походження, покладаючи обов’язок встановлення відповідного 
правового регулювання на країни-учасниці. При цьому, в більшості кра-
їн Єс залишаються неврегульованими особливо проблемні питання, 
пов’язані із медичним туризмом, зокрема, який вчинено з метою участі 
в сурогатному материнстві.
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Kostenko Inesa1

AN ACTION PLAN FOR UKRAINE’S INTEGRATION 
INTO THE EUROPEAN SPACE AGENCY

Today, Ukraine continues its path to European integration. The purpose 
of this path is economic development and improvement of living standards. 
One of the tools to achieve this goal is to introduce ambitious reforms. The 
most important among reforms today are the reform of the judicial system, 
the reform of public administration, and anti-corruption reforms. In our 
opinion the space industry reform is important too. In 2020, the State Space 
Agency of Ukraine carried out corporate reform and approved a space program. 
Nonetheless, today in Ukraine there is a huge gap between the needs of space 
practice and its legal consolidation, which necessitates the reform of national 
space legislation, including improving the tools of state and legal regulation 
of activities in the field of exploration and use of outer space. Today, even in 
the difficult times of the pandemic, the issues of corporatization and 
transformation of state unitary enterprises of the space industry into joint-stock 
companies, regulation in satellite navigation and control in the field of remote 
sensing of the Earthare important.

The main goal of European integration is the formation of reliable 
mechanisms for political stability, democracy, and security. In the economy, 
this is a way to modernize Ukraine’s economy, attract foreign investment and 
new technologies, increase the competitiveness of domestic producers, enter 
world markets, create new jobs. Social stability is the achievement of high 

1  Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.)., Researcher at the Scientific Research 
Institute of State Building and Local Government of National Academy of Law Sciences 
of Ukraine
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social standards by EU member states. It is necessary to study and implement 
the experience of European countries in the space industry.

The Ministry for Strategic Industries of Ukraine, taking into account the 
proposals submitted by the State Space Agency of Ukraine, has developed 
and submitted for approval to the concerned state bodies a draft order of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Action Plan for Ukraine’s 
integration into the European Space Agency». An Action Plan for Ukraine’s 
integration into the European Space Agency of Ukraine is aimed at 
implementing all components of ESA membership, namely the following 
tasks:ensuring the negotiation process with ESA to expand cooperation at this 
stage; building the image of Ukraine as an active partner of ESA, the EU and 
Member States and States associated with ESA in the implementation of 
projects in the field of space activities;approximation of Ukrainian and EU 
legislation in the field of space activities and project implementation 
procedures; preparation for the conclusion of the Agreement of the state 
cooperating with ESA; preparation for Ukraine’s membership in ESA [1].

Following paragraph 135 of the Government’s Priority Action Plan for 
2021, the development of an action plan for Ukraine’s integration into the 
European Space Agency is indicated. The ultimate goal of these actions is to 
determine Ukraine’s full membership in the European Space Agency. 
According to the Plan, the The Ministry for Strategic Industries of Ukraine is 
responsible for the implementation of this step. A corresponding decision of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine on such a plan should be adopted in 
December 2021. According to the Plan, the expected results state use of the 
EU’s «space» potential in the interests of Ukraine’s economy and security; 
access to the tender system of the European Space Agency, and full participation 
in the implementation of large-scale European space projects and research 
programs; access to advanced European space technologies to further improve 
domestic rocket and space technology; deepening the process of Ukraine’s 
integration into the EU economy and promoting Ukraine’s political integration 
into the EU. “

However, has our state reached the level of becoming a full member of 
the European Space Agency today? In this aspect, first of all, it is necessary 
to investigate the European Space Agency and its legal status.

The European Space Agency (ESA) is an international intergovernmental 
organization of 22 Member States3 (2018) and a model of international 
cooperation in the exploration and use of outer space. States cooperate through 
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ESA, and ESA cooperates with other partners. In the first case, ESA can be 
considered a mechanism of international cooperation between its Member 
States. In the second case, ESA is an actor of international cooperation. This 
paper presents ESA’s structure, functioning, and role in international 
cooperation in the peaceful exploration and use of outer space [2].

In ESA, around 2,200 employees from all the Member States work. These 
are scientists, engineers, information technology, and administrative staff. 
These individuals are in an employment relationship with ESA. Public 
administration of ESA is carried out by collective (ESA Council, assisted by 
the Bureau of the Agency Council) and individual (Director-General and staff 
members) subjects. Aside, experts, who are not directly members of ESA, but 
perform certain functions, have specific administrative rights and 
responsibilities should be distinguished [3].

The activities of the Agency include mandatory activities, in which all 
Member States participate, and optional activities, in which all Member States 
participate apart from those that formally declare themselves not interested in 
participating. The foundation of will and the exercise of assigned competencies 
of an IGO materialize through at least one organ, traditionally two: an executive 
organ and a collegial organ (the latter regularly but not always being the law-
making organ). The organs of ESA are the Council and the Director-General 
assisted by a staff (Article 10). The Council is composed of representatives 
of the Member States. The Council elects from among its members for two 
years a Chairman and two Vice-chairmen, who may be re-elected once for 
a further year. The terms of office of the Chairman and his Vice-chairmen 
begin on 1 July of the year of the election [4]. 

The Council meets as and when required, either at the delegate level or 
ministerial level. The meetings are held at the Agency’s Headquarters unless 
the Council decides otherwise. The Council is elected for two years a Chairman 
and Vice-chairmen, who may be re-elected once for a further year. The 
Chairman directs the proceedings of the Council and ensures the preparation 
of its decisions; he informs the Member States of proposals for the execution 
of an optional program; he assists in coordinating the activities of the organs 
of the Agency. He maintains liaison with the Member States, through their 
delegates to the Council, on general policy matters affecting the Agency and 
endeavors to harmonize their views thereon. In the interval between meetings, 
he advises the Director-General and obtains from him all necessary information. 
The Council adopts its own rules of procedure. The Council, by a two-thirds 
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majority of all Member States, appoints a Director-General for a defined period 
and may, by the same majority, terminate his appointment. The Director-
General is the chief executive officer of the Agency and its legal representative. 
He takes all measures necessary for the management of the Agency, the 
execution of its programs, the implementation of its policy, and the fulfillment 
of its purpose, following the directives issued by the Council. He shall have 
authority over the establishments of the Agency. He is, regarding the financial 
administration of the Agency, act per the provisions of Annex II. He makes 
an annual report to the Council [5]. 

ESA has its parts in the Member States, namely: the European Astronauts 
Centre in Germany; the European Space Astronomy Centre (Spain); the 
European Space Operations Centre (Germany), the Centre for Earth 
Observation (Italy), the European Space Research and Technology Centre 
(Netherlands), the European Centre for Space Applications and 
Telecommunications (U. K.), the European Space Security and Education 
Centre (Belgium), as well as liaison offices in Belgium, USA, and Russia. 
ESA’s main object is a launch base in French Guiana and ground/tracking 
stations in various parts of the world [6]. ESA is a mechanism of international 
cooperation in outer space activities, taking the form of an international 
intergovernmental organization with an international legal personality 
recognized by its Member States and many other States of the international 
community. The ESA system allows for the necessary flexibility of taking into 
account the particular interests of its Member States while at the same time 
guaranteeing the necessary stability of a core European space program. 

In this article, we considered the relationship between the governance 
structure and the main strategic goals of ESA and the State Space Agency of 
Ukraine. Within the framework of European space integration, the specific 
needs and interests of small and new Member States are taken into account, 
a lot of attention is paid to the content and analysis of national space strategies. 
Priorities are categorized according to technology areas, the role of space in 
sustainable development, and motivation for space investment. ESA is 
designed to meet the needs and interests of new Member States, but the new 
Member States must meet all important criteria.
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Павко Я. А.1

рЕаЛІЗаЦІЯ ЦІЛЕЙ СТаЛОГО рОЗВИТкУ 
В раМкаХ ЄВрОПЕЙСЬкОї ЗЕЛЕнОї УГОДИ

з метою протидії зміні клімату та перетворення Європи на перший 
кліматично нейтральний континент Президентка Європейської комісії 
урсула фон дер ляєн в 2019 р. запропонувала вжити ряд заходів до 
2050 р., які знайшли своє відображення в Європейській зеленій угоді. 
загалом, ця угода передбачає проведення системних реформ, завдяки 
яким держави зможуть перейти на використання відновлюваних джерел 
енергії та сприяти зменшенню викидів парникових газів, а, отже, збере-
женню довкілля. Принципи таких трансформаційних змін окреслені 
в комюніке від Європейської комісії для Європейського парламенту, 
Європейської ради, ради, Європейського економічного та соціального 
комітету та комітету з регіонів «Європейська зелена угода», прийнятому 
11 грудня 2019 р. [1].

1  к.ю.н., старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порів-
няльного правознавства інституту держави і права імені в. М. корецького НаН 
україни 
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у цьому звʼязку зауважимо, що боротьба зі зміною клімату та її на-
слідками є 13-ю ціллю сталого розвитку, встановленою ооН. варто 
нагадати, що 25 вересня 2015 р. генеральною асамблеєю ооН було 
прийнято резолюцію «Перетворення нашого світу: порядок денний 
у сфері сталого розвитку до 2030 року», в якій визначено основні 17 
цілей сталого розвитку. до них належать наступні: подолання бідності; 
подолання голоду; міцне здоровʼя; якісна освіта; ґендерна рівність; чис-
та вода та належні санітарні умови; відновлювана енергія; гідна праця 
та економічне зростання; інновації та інфраструктура; скорочення не-
рівності; сталий розвиток міст та спільнот; відповідальне споживання; 
боротьба зі зміною клімату; збереження морських екосистем; збережен-
ня екосистем суші; мир та справедливість; партнерство заради стійкого 
розвитку [2, с. 14]. усі цілі мають комплексний характер і забезпечують 
баланс трьох вимірів сталого розвитку: економічного, екологічного і со-
ціального. до речі, поняття «сталий розвиток» було введено у широкий 
обіг з появою доповіді Міжнародної комісії з навколишнього середовища 
і розвитку «Наше спільне майбутнє» в 1987 р. у ній, зокрема, під сталим 
розвитком розуміють розвиток’ який відповідає потребам нинішнього 
покоління’ не позбавляючи майбутні покоління можливості задовольня-
ти свої власні потреби [3, с. 24]. 

Необхідно підкреслити, що згідно з вищевказаним комюніке 2019 р. 
Європейська зелена угода є невідʼємною частиною стратегії Єс щодо 
виконання порядку денного ооН до 2030 р. та цілей сталого розвитку 
[1, с. 1]. загалом, перехід до зеленої енергетики, який включає карди-
нальне перетворення економіки, є кроком до досягнення сталого розви-
тку. у свою чергу, пріоритетним напрямком сталого розвитку виступає 
саме збереження навколишнього середовища, що підтверджує дана 
угода. Протидія кліматичним змінам, зменшення викидів парникових 
газів і запровадження зелених технологій ‒ першочергові завдання 
для європейських держав на шляху до сталого розвитку та кліматич-
ної нейтральності. у червні 2021 р. Європарламентом було схвалено 
Європейський кліматичний закон, який має допомогти перетворити 
Єс на лідера у боротьбі зі зміною клімату. він передбачає створення 
наукового консультативного комітету, члени якого будуть оцінювати 
узгодження дій держав-членів та досягнення Єс стосовно запобігання 
глобальному потеплінню. даний закон вважають центральним елемен-
том Європейської зеленої угоди [4]. 
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слід зауважити, що наша держава рухається в напрямку реалізації 
цілей сталого розвитку і тому намагається брати активну участь 
в Європейській зеленій угоді. 30 вересня 2019 р. Президент 
україни в. зеленський підписав указ № 722 «Про цілі сталого розвитку 
україни на період до 2030 року», в якому зазначено про важливість до-
тримання цілей сталого розвитку до 2030 року з метою забезпечення 
національних інтересів україни щодо сталого розвитку економіки, гро-
мадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та 
якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод лю-
дини та громадянина [5]. На початку 2020 р. україна заявила про готов-
ність долучитися до Європейської зеленої угоди, а у вересні цього ж року 
передала позиційний документ до Єс з власним баченням місця нашої 
держави в Європейській зеленій угоді та пропозиціями щодо розробки 
дорожньої карти для неї. На сьогоднішній день Європейська зелена уго-
да є пріоритетом для українського уряду, так само як вона є і для 
Європейської комісії. україна поступово інтегрується у нову екологічну 
політику Єс шляхом гармонізації українського законодавства із законо-
давством Єс. Під час розробки дорожньої карти з Європейської зеленої 
угоди для нашої держави планується брати до уваги досвід подібної 
співпраці із західними балканами. крім того, під час 23-го саміту 
україна-Єс у жовтні 2021 р. Єс позитивно оцінив діяльність україни 
в сфері боротьби зі зміною клімату та висловив бажання стосовно при-
йняття нею стратегії низьковуглецевого розвитку, яка б сприяла при-
швидшенню проведення усіх необхідних реформ [6, с. 6]. 

доцільно зазначити, що з 31 жовтня по 12 листопада проходила 26-а 
конференція сторін рамкової конвенції ооН про зміну клімату в м. глазго 
(Шотландія), яка є майданчиком для обговоренню ключових питань клі-
матичної політики. у ній взяло участь понад 100 країн світу, включаючи 
україну. це став перший саміт, на якому держави підсумували, що саме 
вони змогли зробити з моменту прийняття Паризької угоди 2015 р. [7]. 
безумовно, кліматична політика Єс є важливою складовою глобальної 
кліматичної політики в цілому. реалізація цілей Європейської зеленої 
угоди є не можливою без виконання державами взятих на себе міжнарод-
них зобовʼязань за Паризькою кліматичною угодою. 

таким чином, Європейська зелена угода спрямована на реалізацію 
цілей сталого розвитку, чільне місце серед яких посідає протидія кліма-
тичним змінам та адаптація до їх наслідків. україна як держава, що за-
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цікавлена в досягненні кліматичної нейтральності, прагне брати активну 
участь у цій угоді та робить усе можливе для втілення в життя реформ 
у рамках обраного зеленого курсу. 
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УЧаСТІ ТрЕТІХ країн У СПІЛЬнИХ ОБОрОннИХ 
ПрОЄкТаХ PESCO

в результаті прискорення процесів глобалізації у світі відбулися 
суттєві зміни в системі міжнародної безпеки. Не втрачає, як бачимо, 
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своєї актуальності імовірність виникнення прямої військової загрози. 
Яскравим прикладом є російська військова агресія проти україни, що 
розпочалася ще в 2014 р., а згодом набула форми перманентного зброй-
ного конфлікту.

разом з тим, з’явилася значна кількість так званих «м’яких загроз», 
а саме: тероризм, ядерна безпека, поширення зброї масового знищен-
ня, екологічні загрози, нелегальна міграція, організована злочинність 
та ін. Наведений перелік є далеко не повним. більше того, спектр 
такого роду викликів і небезпек постійно розширюється. Новітні за-
грози, підсилюючи дію одна одної, здатні заподіяти суттєву шкоду 
усій міжнародній спільноті. тож пошук дієвих правових механізмів 
ефективного реагування на них набув важливого значення для всього 
міжнародного співтовариства, в тому числі і для держав-членів 
Європейського союзу.

в умовах глобалізації зростає роль міжнародних безпекових органі-
зацій. значної ваги набирають регіональні організації, які здійснюють 
ефективний розподіл праці у справі підтримки миру і безпеки [1, с. 13]. 
в Європі однією з міжнародних організацій, в рамках якої держави 
співпрацюють у сфері оборони, є Європейський союз [2, с. 255; 12; 13]. 

свідченням зусиль названого міждержавного об’єднання у напрямку 
підсилення власної обороноздатності є ряд ініціатив в галузі безпеки та 
оборони, серед яких однією із найбільш дієвих на сьогодні є PESCO. 

серед основних договорів Єс, що створили правову основу для 
формування системи європейської безпеки та оборони, особливе зна-
чення має договір про Європейський союз (далі – дЄс) [3].

частиною 6 ст. 42 дЄс передбачено, що для держав-членів, військо-
вий потенціал яких задовольняє вищі критерії та які взяли одна щодо 
одної більш тісні зобов’язання в цій сфері, передбачено можливість за-
провадження постійної структурної співпраці в рамках союзу [4, с. 38]. 
Механізм реалізації такої можливості визначено ст. 46 дЄс.

у 2017 р. п. 6 ст. 42 та ст. 46 дЄс набули практичного втілення – під 
патронатом Європейської ради була ініційована програма «Постійне 
структурне співробітництво» (Permanent Structured cooperation, PESCO) 
в сфері оборони [5]. 11 грудня 2017 р. рада Єс схвалила створення про-
грами в сфері оборони (PESCO). у документі вказані цілі й спільні 
зобов’язання країн, зокрема, інвестиції в оборону, розвиток потенціалу 
та підвищення бойової оперативної готовності [2, с. 261].
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запуск механізму постійної структурної співпраці держав-членів Єс 
у сфері оборони в рамках статті 42 дЄс є важливим кроком у збільшен-
ні обсягу самостійності і готовності брати відповідальність за власну 
оборону та безпеку [6, с. 79]. 

PESCO – це постійний формат для поступового посилення військової 
співпраці держав-членів Євросоюзу, військовий потенціал яких задо-
вольняє вищі критерії, та які готові взяти одна щодо одної більш тісні 
зобов’язання в цій сфері. Мета створення PESCO – поглиблення і роз-
ширення співпраці у сфері безпеки і оборони, що, у свою чергу, сприя-
тиме посиленню обороноздатності Євросоюзу і дозволить спільно проти-
стояти військовим загрозам [7, с. 180].

розширене співробітництво в цій сфері дозволить скоротити кількість 
різних систем озброєння в Європі, а отже, посилити взаємодію між дер-
жавами-членами Єс, підвищити взаємозв’язок і конкурентоспроможність 
промисловості [2, с. 261].

Механізм PESCO формує юридичну платформу для спільних дій 
країн-членів Євросоюзу щодо створення нових військових підрозділів 
та проведення операцій у сфері оборони і безпеки, а також для дослі-
джень в оборонній сфері [8, с. 124]. до вказаного формату співпраці 
у сфері оборони долучилися 25 із 28 країн-членів Єс. Не підтримали 
ініціативу великобританія, данія і Мальта. Після виходу великобританії 
зі складу Європейського союзу можемо говорити про участь у проєкті 
25 із 27 держав-учасниць Єс.

усвідомлюючи, що для пошуку ефективних міжнародно-правових 
інструментів протидії загрозам та викликам регіональній та універсаль-
ній системі колективної безпеки, об’єднання зусиль та можливостей 
виключно держав-членів Європейського союзу може виявитися недо-
статнім, в рамках об’єднання було прийнято рішення створити правову 
основу для залучення до співпраці країн, готових продемонструвати 
військову спроможність в ході проведення спільних операцій. 

тож 5 листопада 2020 р. радою Єс ухвалено загальні умови, за яких 
треті країни можуть у виняткових випадках бути запрошені до участі 
в окремих проєктах PESCO [9]. це рішення встановлює ряд політичних, 
істотних та правових умов (ст. 3) та відповідні процедури для такого за-
лучення (ст. 2).

серед політичних умов варто назвати наступні: поділяти цінності 
(ст. 2 дЄс) та принципи (ч. 1 ст. 21 дЄс) Європейського союзу, а також 
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цілі спільної зовнішньої та безпекової політики (пп. а, б, c, h ч. 2 статті 
21 дЄс), не суперечити інтересам безпеки та оборони Євросоюзу та його 
держав-членів, вести політичний діалог із союзом, що має охоплювати 
з-поміж іншого також аспекти безпеки та оборони [9].

Що стосується істотних умов участі третіх держав у проєктах 
PESCO, то останні мають надавати значну додану вартість таким про-
єктам і сприяти досягненню їх цілей. так, відповідно до пріоритету 
європейського підходу до співпраці та згідно ч. 5 ст. 4 рішення ради 
(CFSP) 2018/909 від 25 червня 2018 р. про встановлення спільного на-
бору правил управління проєктами PESCO [10], учасники відповід-
ного проєкту мають зробити власний внесок у такий проєкт. залежно 
від обсягу проєкту, кожен його учасник має визначити характер такого 
внеску, який може включати оперативну підтримку, фінансові ресурси, 
експертні знання, обладнання, інші додаткові можливості. такі внески 
мають сприяти досягненню мети проєкту, а отже, і просуванню PESCO. 
участь третьої держави має в цілому сприяти зміцненню спільної по-
літики безпеки та оборони, в тому числі підтримувати місії та операції 
у сфері безпеки та оборони. Правовою умовою участі третіх держав 
у проєктах PESCO є укладення з Євросоюзом угоди про захист інфор-
мації. 

у разі, якщо проєкт PESCO, до участі в якому залучено третю дер-
жаву, буде реалізовуватися за підтримки Європейського оборонного 
агентства, то третя держава, яка має намір брати в ньому участь, повинна 
укласти з останнім відповідні адміністративні домовленості.

з метою виконання своїх функцій Європейське оборонне агентство 
може укладати адміністративні угоди з третіми країнами, організаціями 
та юридичними особами. такі домовленості, зокрема, охоплюють: (а) 
принципи відносин між агентством та третьою стороною; (b) положен-
ня про консультації з питань, що стосуються роботи агентства; (c) пи-
тання безпеки [11]. 

При цьому в ході прийняття рішень Європейське оборонне агентство 
поважає єдину інституційну базу та автономію Європейського союзу. 
тому кожна адміністративна домовленість укладається керівною радою 
тільки після схвалення радою, що діє одноголосно.

існує чітка процедура залучення третіх держав, які відповідають 
названим вище умовам, до участі в реалізації окремих проєктів PESCO. 
така процедура включає декілька етапів.
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спершу третя держава подає координатору або координаторам про-
єкту запит на участь у відповідному проєкті. запит має містити досить 
детальну інформацію про причини участі у проєкті, про обсяг та форму 
запропонованої участі, а також обґрунтування виконання політичних, 
істотних та правових умов для такого залучення.

держави-учасниці розглядають запит третьої держави щодо встанов-
лення можливості її залучення до відповідного проєкту. При цьому вони 
маютьдосягти консенсусу щодо доцільності участі такої держави у від-
повідному проєкті, стосовно обсягу та форм залучення, а також відпо-
відності загальним умовам, за яких треті країни можуть у виняткових 
випадках бути запрошені до участі в окремих проєктах PESCO. 

Якщо координаторами проєкту згоди все ж досягнуто, вони повідо-
мляють про своє рішення раду та верховного представника Єс з питань 
закордонних справ і політики безпеки. до такого повідомлення додаєть-
ся також запит, поданий третьою державою. На підставі цього повідо-
млення та після отримання висновку комітету з питань політики та 
безпеки, рада ухвалює рішення щодо відповідності третьої держави 
загальним умовам залучення до участі в окремих проєктах PESCO.

у ч. 6 ст. 46 дЄс зазначено, що рішення в рамках постійної струк-
турної співпраці, крім тих, що передбачені в пунктах 2–5 цієї статті, 
ухвалюються одностайно. тобто усіма 25 державами-членами PESCO 
має бути досягнуто консенсусу щодо участі третіх держав в тому чи ін-
шому проєкті PESCO. у разі прийняття позитивного рішення учасниці 
такого проєкту укладають із зацікавленою третьою державою відповідні 
адміністративні домовленості. тобто рішення про залучення третьої 
держави до проєктів PESCO приймаються у властивій для міжурядової 
співпраці формі [8, с. 135]. 

адміністративні домовленості між державами-учасницями проєкту та 
третьою державою повинні включати також права та обов’язки третьої 
держави, яка бере участь в проєкті PESCO. такі права та обов’язки можуть 
включати наступне: відвідування зборів, ролі та обов’язки, які повинні 
виконувати треті держави, обсяг залучення третьої держави до процесу 
прийняття рішень в рамках відповідного проєкту PESCO, обсяг та сфери 
обміну інформацією між учасницями проєкту та третьою державою.

третя держава, яка бере участь в проєкті PESCO, може брати участь 
у процесі прийняття рішень щодо реалізації відповідного проєкту з ура-
хуванням її внеску в його реалізацію.



28

варто зазначити, що прийняття загальних умов участі третіх держав 
у проєктах PESCO є, беззаперечно, важливим кроком у напрямку до роз-
ширення співпраці у сфері оборони з партнерами з Європейського союзу. 
тож такою можливістю може скористатися й україна.
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Чалабієва М. Р.1

ПОЗИТИВнИЙ ДОСВІД ЦИфрОВІЗаЦІї країн 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

глобальні digital-трансформації світового суспільства створюють 
нові виклики у сфері цифрової освіченості населення. сьогодні йде мова 
про гостру потребу держав у забезпеченні високого рівня інформаційно-
цифрової компетентності усіх прошарків населення, та сприяння розви-
тку нестандартних здібностей згідно потреб цифровізації.

так, цифрове суспільство представляє собою сукупність державних 
платформ (зокрема, для надання адміністративних послуг чи отримання 
публічної інформації) та населення, яке успішно використовує техноло-
гії для задоволення власних потреб. разом вони представляють собою 
складну структуру прямої взаємодії.

країни Європейського союзу ретельно відстежують сучасні перспек-
тиви діджиталізації. у цих країнах існує спеціальний індекс, який відо-
бражає рівень проникнення інноваційних технологій у буденне життя 
населення. він називається DESI (The Digital Economy and Society Index), 
та визначає ступінь прогресу країн Єс у сфері цифрової економіки та 
суспільства. він складається зі зведення ряду показників: забезпечення 
зв’язку, загального людського капіталу, ступеню використання інтернету 
населенням, інтеграції цифрових технологій та цифрових державних 
послуг [1].

забезпечення зв’язку передбачає гарантування його у межах цифро-
вого доступу в країнах Європейського союзу. Наразі, встановлено, що 
лідирують данія, Швеція та люксембург.  

людський капітал складається з показників, які спрямовані на до-
слідження цифрових навичок, які слід опанувати населенню для повно-
цінної інтеграції у цифрове суспільство. сьогодні високими результата-

1  к.ю.н., науковий співробітник Нді державного будівництва та місцевого само-
врядування НаПрН україни
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ми можуть похизуватися бельгія, люксембург, Нідерланди, данія, 
Фінляндія, великобританія, ірландія та естонія [1].

ступінь використання людьми інтернету росте у зв’язку з розширен-
ням покриття мережі. Насамперед, в країнах Європейського союзу 86 % 
громадян мають доступ до мережі інтернет та активно її використовують. 
такий високий рівень популярності ваб-ресурсів викликаний широким 
залученням людей до користування державними сервісами (Швеція та 
Нідерланди).

Питання інтеграції цифрових технологій передбачає впровадження 
їх на великих та малих підприємствах. ріст довіри до мережевих ресур-
сів, баз для збирання та зберігання великих обсягів інформації – невпин-
но зростає. 

згідно статистичних даних DESI, ще у 2019 році трохи більше 38 % 
великих компаній довірили свої данні «хмарним ресурсам». а лише 17 % 
малих підприємств – віддали перевагу вищевказаним цифровим можли-
востям[1]. Не зважаючи на невражаючі показники, тенденція загалом 
вбачається позитивною. лідерами інтеграції цифрових технологій ви-
знано ірландію, Фінляндію та бельгію.

Поруч з вищезазначеними показниками, ідеться про довіру до елек-
тронного уряду Європейського союзу та його впливу на соціальні сфери. 
згідно індексу DESI, відсоток людей, що користуються даними перева-
гами збільшився з майже 58 % до 67 % [1]. а лідирують естонія та іспанія.

загалом, аналізуючи результати цифровізації країн Європейського 
союзу, можна виокремити абсолютних переможців у кожній категорії. 
високими показниками відзначилася, насамперед, естонія у сфері на-
дання цифрових державних послуг.

Щодо питання доступності зв’язку, пальму першості завоювала 
данія, а у категорії найвищого рівня цифрового розвитку – перемогла 
Фінляндія. ірландія лідирує у сфері інтеграції цифрових технологій 
у суспільстві та економіці.

таким чином, позитивний досвід країн Європейського союзу демон-
струє важливість двох складових – цифрової компетентності та освіче-
ності населення й забезпечення державою якісного покриття інтернет-
мережею. крім того, пріоритетним напрямком вбачається гарантування 
безпечного кіберпростору задля мотивації споживачів цифрового ринку.

водночас, важливо підтримати розвиток інформаційно-комунікацій-
ного забезпечення державних платформ та стаціонарних центрів для 
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отримання адміністративних послуг на місці, але за допомогою інтернет-
мережі й інформаційно-комунікаційно освічених державних службовців.

загалом, встановлено, що країни повинні продовжувати проводити 
активну державну політику у напрямку популяризації переваг цифрові-
зації. розвиток даної сфери прямопропорційно впливає на економічний 
розвиток країни та перспективи IT-ринку.
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Гнітій А. О.1

рОЛЬ FRONTEXУ ПрОВЕДЕннІ ОПЕраЦІЙ 
З ПОВЕрнЕннЯ

Проведення ефективної політики з повернення є однією з умов нор-
мального функціонування простору свободи, безпеки та справедливості 
Європейського союзу. важлива роль у цьому процесі відводиться 
Європейській агенції з прикордонної та берегової охорони (далі – агенція 
або FRONTEX). реформування мандату агенції, що відбулося протягом 
останніх років, істотно розширило оперативні та технічні можливості 
під час проведення операцій з повернення. у зв’язку із цим можна про-
стежувати тенденцію до збільшення кількості нелегальних мігрантів із 
третіх країн, яких повертають до країн свого походження або проживан-
ня (у 2015 р. повернуто 3 565 осіб [2, с. 52], а в 2020 р. – 66 514 [7, с. 60]).

Повноваження агенції у сфері повернення закріплені у ст.ст. 48–53 
регламенту № 2019/1896 «Про Європейську прикордонну і берегову 
охорону» [6]. відповідно до цих положень FRONTEX уповноважений 
виконувати широкий комплекс завдань з організації та координації опе-
рацій з повернення, а також надавати оперативну, технічну або фінансо-

1  аспірант кафедри права Європейського союзу Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого
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ву підтримку державам-членам. але компетенція щодо прийняття рішень 
про повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на 
території Єс, залишається за державами-членами. крім того, агенція 
може брати участь як в добровільних поверненнях, що відбуваються 
у порядку передбаченому ст. 7 директиви № 2008/115/ес, так і під час 
процедур видворення, які здійснюються на підставі міжнародних угод 
про реадмісію, укладених Єс або його державами-членами із третіми 
країнами.

виділяють 4 види операцій з повернення, у яких може брати участь 
агенція: національні операції повернення, спільні операції повернення, 
колективні операції повернення та втручання, пов’язане з поверненням. 

Національні та спільні операції повернення розмежовують за таким 
критерієм як кількість держав-членів, що беруть участь у ній. так, на-
ціональні операції повернення проводяться лише однією державою-чле-
ном тоді, як у спільних операціях повернення приймають участь відразу 
декілька держав. обидва види операцій можуть бути розпочаті за ініці-
ативою агенції та після отримання згоди держави-члена. 

колективні операції повернення характеризуються тим, що тран-
спортні засоби та персонал супроводу для повернення надається третьою 
країною, до якої направляються поворотці (ч. 3 ст. 50 регламенту 
№ 2019/1896 [6]). важливою умовою проведення цієї операції є попере-
дня підготовка персоналу супроводу третьої країни відповідно до стан-
дартів Єс. а. Помеон (A. Poméon) зазначає, що гарантією дотримання 
основоположних прав людини та принципу заборони примусового ви-
дворення є підписання та ратифікація третьою країною конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод [5, с. 139]. але варто 
зазначити, що ця конвенція має регіональний характер, членами якої 
можуть бути лише європейські держави. При цьому значна кількість 
нелегальних мігрантів, щодо яких приймаються рішення про повернен-
ня, є громадянами країн африки та азії. враховуючи цю обставину, ми 
вважаємо, що проведення колективних операцій повернення можливе 
з тими третіми країнами, які дотримуються мінімальних стандартів за-
хисту прав людини, що закріплені у конвенції про статус біженців 1951 р. 
та у додатковому протоколі до неї 1966 р.

Ще одним видом операцій, у яких бере участь FRONTEX, є втручан-
ня, пов’язані з поверненням (ст. 53 регламенту № 2019/1896 [6]). 
Правовою підставою їх проведення є виникнення ситуації, за якої 
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держава-член стикається з особливими та непропорційно складними 
викликами при виконанні свого зобов’язання з повернення поворотців. 
виникнення такої ситуації передбачає необхідність швидкого розгортан-
ня команд повернення у державі-члені, які їй надаватимуть допомогу 
у здійсненні процедур повернення та організації операцій повернення. 
колективні операції повернення та втручання, пов’язані з поверненням 
можуть бути розпочаті за запитом відповідної держави або з власної 
ініціативи агенції за умови отримання згоди держави-члена.

допомога державам-членам у проведенні оперативної діяльності 
з повернення надається командами повернення FRONTEX, які представ-
лені трьома групами: персонал супроводу при поверненні, спеціалісти 
із повернення та спостерігачі за примусовим поверненням. На членів цих 
груп покладаються завдання із збирання необхідної інформації для ви-
значення громадянства осіб, які підлягають поверненню, підготовки 
проекту рішення про повернення, придбання проїзних документів, здій-
снення супроводу поворотців, нагляду за дотриманням прав людини 
тощо. до їхнього складу можуть також входити особи, які мають екс-
пертні знання у галузі захисту прав дітей. рішення про кількість та про-
філь експертів, які необхідно включити до складу команд з повернення 
приймається Правлінням за пропозицією виконавчого директора агенції.

Нинішній мандат FRONTEX закріплює за агенцією обов’язок нада-
вати технічну та оперативну допомогу державам-членам на всіх стадіях 
операцій повернення. Під час першої стадії члени персоналу агенції 
залучаються до проведення заходів пов’язаних із ідентифікацією грома-
дян третьої країни та вжиттям інших заходів перед поверненням. 
допомога державам-членам може виражатися у збиранні необхідної 
інформації для встановлення громадянства нелегальних мігрантів, які 
підлягають поверненню, підготовці проекту рішення про повернення, 
отримання проїзних документів, у тому числі в рамках консульської 
співпраці тощо. 

для оптимізації завдань зі збирання та обміну інформацією перед-
бачається створення інтегрованої платформи управління поверненням, 
у межах якої будуть оброблятися персональні дані (біографічні дані та 
переліки пасажирів), а також інформація, яка отримана під час проведен-
ня співбесід щодо міжнародного захисту. М. гкліаті (M. Gkliati) зазначає, 
що оскільки така інформація може бути доступною для третіх країн, 
у яких рівень захисту персональних даних не відповідає стандартам Єс, 
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а також у разі потрапляння відповідної інформації до третьої країни, яка 
здійснювала переслідування мігранта за ознаками раси, релігії, грома-
дянства, політичних поглядів, належність до певної соціальної групи 
тощо, це може призвести до порушення основоположних прав людини 
[3, с. 12].

відповідальність за прийняття рішення про повернення покладаєть-
ся на держави-члени Єс, але за агенцією зберігається можливість під-
готувати проект такого рішення. На думку окремих вчених зазначене 
повноваження створює ризики неформального впливу агенції на позицію 
відповідної держави-члена. такий висновок зроблено, виходячи з прак-
тики оцінки заяв про надання притулку за участю Європейського офісу 
підтримки притулку, коли його рекомендації були покладені в основу 
більшості рішень прийнятих владою греції [4].

Наступною стадією є сам процес повернення нелегальних мігрантів, 
стосовно яких прийняті рішення про повернення. На цьому етапі 
FRONTEX може сприяти проведенню повернення шляхом надання тех-
нічного обладнання (наприклад, літаків, які знаходиться в нього на 
праві власності або користування) для транспортування поворотців до 
країн призначення. сама операція повернення має відбуватися за участю 
груп повернення (персоналу супроводу, спеціалістів із повернення, спо-
стерігачів за примусовим поверненням), які слідкують за досягненням 
цілей, визначених оперативним планом. 

оперативна діяльність з повернення має супроводжуватися чітким 
дотримання прав людини. у зв’язку із цим агенцією було прийнято 
кодекс поведінки для операцій повернення і втручань, пов’язаних із по-
верненням, які координуються або організовуються FRONTEX [1]. хоча, 
цей документ є актом м’якого права, невиконання його положень може 
бути підставою для притягнення винних осіб до відповідальності. 
у кодексі поведінки зазначається, що у кожній операції повернення по-
винен брати участь принаймні один лікар та за необхідності перекладач 
(ч. 1, 2 ст. 14). Примусові заходи до поворотців можуть бути застосовані 
лише за виняткових обставин, наприклад, коли вони відмовляються чи 
чинять опір вивезенню, або у відповідь на негайну та серйозну загрозу 
їхньої втечі, заподіяння шкоди собі чи третій стороні або заподіяння 
шкоди майну (ч. 2 ст. 7). істотне або триваюче порушення основополож-
них прав людини може стати підставою для повного чи часткового зупи-
нення або припинення операції повернення (ч. 3 ст. 4).
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важливою гарантією дотримання прав людини під час проведення 
операції повернення є встановлення обов’язку для агенції не чинити 
перешкод у доступі Європейському комітету з питань запобігання кату-
ванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 
чи покаранню до місць проведення зазначених операцій (п. 82 Преамбули 
регламенту № 2019/1896 [6]).

операція з повернення вважається завершеною після прийняття 
поворотців третьої країною, до якої вони направлялись. Після завер-
шення операції спостерігач за примусовим поверненням повинен на-
дати звіт про проведену операцію виконавчому директору, офіцеру 
з основоположних прав та компетентним національним органам усіх 
держав-членів, що брали участь у відповідній операції (ч. 5 ст. 50 
регламенту № 2019/1896 [6]). виконавчий директор проводить власну 
оцінку результатів операцій повернення та надає комплексний звіт 
Європейському Парламенту, раді, комісії та Правлінню. цей звіт по-
винен охоплювати всі операції повернення, проведені за попередні 6 
місяців, разом із зауваженнями офіцера з основоположних прав (ч. 7 
ст. 50 регламенту № 2019/1896 [6]).

Проблемним питанням операцій повернення залишається механізм 
моніторингу. варто погодитися із М. гкліаті (M. Gkliati), яка зазначає, 
що той механізм, що існує в межах агенції не відповідає положенням 
ч. 6 ст. 8 директиви № 2008/115/ес через порушення принципу неза-
лежності, згідно з яким орган, що здійснює повернення не повинен 
співпадати із органом, який відповідає за моніторинг дотримання 
основоположних прав [3, с. 13]. відтак, створення незалежного моні-
торингового органу з необхідними знаннями та ресурсами повинно 
стати першочерговим завданням для ефективного здійснення контр-
олю за примусовими поверненнями. На нашу думку, це повинен бути 
колегіальний орган, до складу якого будуть включені представники 
агенції з основоположних прав та міжнародних правозахисних орга-
нізацій. 

отже, FRONTEX є головним суб’єктом в інституційному механізмі 
Єс, який повинен надавати підтримку державам-членам у поверненні 
нелегальних мігрантів до країн їхнього походження або проживання. але 
відсутність ефективного механізму моніторингу цієї діяльності може 
призвести до масового і систематичного порушення основоположних 
прав людини та міжнародних зобов’язань Єс.
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Івженко Д. а.1

СПІЛЬна ПОЛІТИка БЕЗПЕкИ Та ОБОрОнИ 
В ЄВрОПЕЙСЬкОМУ СОЮЗІ: ПраВОВЕ 
рЕГУЛЮВаннЯ Та СТаТУС УкраїнИ

становлення спільної політики безпеки і оборони Європейського 
союзу в тому чи іншому вигляді припадає на 1940–1950-ті роки. 
активізація її розвитку обумовлена декількома історико-правовими при-
чинами. 

По-перше, після двох світових воєн стало зрозуміло, що концепція 
національної держави («фр. etat-nation»), яка зародилася та існувала 

1  аспірантка 1 року навчання кафедри конституційного права інституту права 
київського національного університету імені тараса Шевченка



в Європі в її абсолютній формі – незмінно веде до підвищення рівня на-
ціоналізму та міжнародних конфліктів. відтак, поступово виникла по-
треба у створенні певного наднаціонального контролю. окрім того, на-
сторожене ставлення Франції та інших країн Європи до Німеччини 
після завершення другої світової війни посилювало прагнення пов’язати 
її міжнародними зобов’язаннями. іншими словами, нова політика без-
пеки і оборони Єс мала бути спрямована на виконання тих завдань, 
з якими в свій час не впоралась ліга Націй. 

один із радників Президента сШа, вудро вільсона, доктор ісайя 
боумен, підсумовував вільсонівські ідеї у меморандумі, складеному на 
борту корабля, на якому вони у грудні 1918 року прямували на мирну кон-
ференцію. відповідно ліга мала забезпечити: «… територіальну цілісність 
плюс пізніші уточнення умов і уточнення кордонів, якщо наочно проявить-
ся те, що відбулася несправедливість чи змінилися обставини. і такого роду 
зміни буде легше здійснити тоді, коли вляжуться пристрасті і проблеми 
можна буде розглядати у світлі справедливості, а не у світлі наступної від-
разу ж після закінчення тривалої війни мирної конференції [1, c. 280–281].

По-друге, лідери європейських держав розуміли, що економічне від-
родження регіону можливе лише за умови його тісної консолідації. 
Надходження американської допомоги «Планом Маршалла» завершува-
лося в 1951 р. [2]. у своєму подальшому економічному розвитку західно-
європейські країни могли спиратися переважно одна на одну. для цього 
потрібно активізувати їх зовнішню торгівлю та налагодити широку про-
мислову кооперацію. 

По-третє, після завершення другої світової війни, західна Європа 
втратила роль одного з основних світових політичних, економічних та 
безпекових центрів [10]. так, сформувалась система міжнародних від-
носин з двома ключовими діаметрально-протилежними полюсами – 
сШа та срср, які стали основними акторами холодної війни, що роз-
горнулася з грою на випередження у сфері озброєння і ядерним проти-
стоянням. Післявоєнний поділ Німеччини на 4 зони впливу, утворення 
двох німецьких держав – ФрН та Ндр, війна між двома корейськими 
державами за участю збройних сил сШа, китаю та срср у 1950–
1952 рр. продемонстрували державам Європи, що ключові питання су-
часності вирішуються без їх участі. 

з метою вирішення поставлених проблем та задач, 7 лютого 1992 р. 
був укладений договір про Європейський союз (далі – договір про Єс, 

37



Маастрихтський договір). в подальшому – всі наступні договори 
(амстердамський, Ніццький та лісабонський) вносили зміни до 
Маастрихтського договору [3]. Натомість, створити єдиний новий до-
говір замість діючих двох мала конституція Єс, проте вона не була 
прийнята.

Маастрихтський договір створив систему так званих трьох «опор». 
у першу було включено три співтовариства (Європейське об’єднання 
вугілля та сталі, Європейське співтовариство з атомної енергії та 
Європейське економічне співтовариство1), у другу – загальна зовніш-
ня політика та політика безпеки, у третю – внутрішні справи та юс-
тиція.

важливою подією у розвитку системи оборони та безпеки Єс стала 
спільна франко-британська декларація 1998 р., ухвалена на саміті у м. 
сен-Мало у Франції [4]. у тексті декларації було зазначено, що вона 
ухвалюється з метою реалізації амстердамського договору 1997 р. для 
зміцнення ролі Єс як повноцінного актора міжнародних відносин. Щодо 
створення європейських сил у декларації вживалося слово «автономний» 
(ст. 2), що, згідно з наміром обох сторін, насамперед англійців, мало під-
креслювати збереження першорядного значення Північноатлантичного 
альянсу для європейської безпеки.

Після іракської кризи найбільш суперечливою темою трансатлантич-
них дискусій навколо європейської військово-політичної інтеграції 
стало питання формування штабного органу об’єднаних збройних сил 
Єс. Початок цієї інтеграції було покладено 29 квітня 2003 р. у брюсселі 
на нараді глав держав бельгії, Німеччини, люксембургу та Франції. за 
підсумками зустрічі було опубліковано спільну декларацію, в якій фак-
тично було заявлено про нову спробу створення єдиних європейських 
збройних структур. 

учасники брюссельської зустрічі звернулися до Європейського 
конвенту із низкою пропозицій. одна з них полягала в тому, щоб закрі-
пити в концептуальних установках Єс можливість для Євросоюзу ви-
користовувати цивільні та військові засоби для запобігання конфліктам 
та управлінню кризами [5].

1  датою народження Єс вважають 18 квітня 1951 р., коли було підписано до-
говір, який утворює Європейське об’єднання вугілля та сталі (Єовс). через шість ро-
ків у римі було укладено договори, що заснували Європейське економічне співтова-
риство (Єес) та Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом).
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Політика спільної безпеки та оборона надалі отримала своє юридич-
не закріплення в лісабонському договорі, який набрав чинності у грудні 
2009 року. відповідно до статті 42 лісабонського договору, загальна 
політика безпеки та оборони включає поступову розробку спільної обо-
ронної політики союзу. вона приведе до спільної оборони, як тільки 
Європейська рада, одностайно вирішить. у такому разі Європейська рада 
рекомендує державам-членам ухвалити рішення у цьому напрямку від-
повідно до конституційних правил кожної. Політика союзу не зачіпає 
особливого характеру політики безпеки та оборони деяких держав-чле-
нів, вона поважає зобов’язання, що випливають із Північноатлантичного 
договору для окремих держав-членів, які вважають, що їхня спільна 
оборона реалізується в рамках організації Північноатлантичного дого-
вору (Нато), і є сумісною із загальною політикою безпеки та оборони, 
встановленою у цих рамках.

співробітництво україни з державами-членами Європейського союзу 
здійснюється в межах настпуних договорів та угод: 

1. угода між Європейським союзом і україною про визначення за-
гальної схеми участі україни в операціях Європейського союзу, ратифі-
кована законом україни 06 березня 2008 року, яка визначає загальні 
умови участі україни в операціях Єс із урегулювання криз цивільними 
та військовими засобами [6].

2. угода між україною та Європейським союзом про процедури 
безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом, 
ратифікована законом україни від 20 грудня 2006 року. відповідно до 
положень угоди, сторони беруть на себе зобов’язання забезпечувати 
режим безпеки та мати нормативно-правові акти в сфері безпеки та про-
грами безпеки, що ґрунтуються на таких основних принципах і мінімаль-
них стандартах безпеки, які будуть виконуватись у системах безпеки 
сторін [7].

3. указ Президента україни Про рішення ради національної безпеки 
і оборони україни від 21 квітня 2011 р. «Про участь збройних сил 
україни у багатонаціональних військових формуваннях високої готов-
ності» [8].

4. угода про асоціацію між україною, з однієї сторони, та 
Європейським союзом і його державами-членами, з іншої сторони. При 
цьому співробітництво у сфері політики безпеки і оборони першим ре-
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гламентується в угоді, що свідчить про особливу важливість вказаної 
сфери для обох сторін. [9]

так, основні положення в сфері співробітництва україна-Єс в галу-
зі безпеки та оборони викладені в розділі іі угоди про асоціацію. 
відповідно до статті 10 угоди, сторони посилюють практичне співробіт-
ництво з попередження конфліктів та у сфері антикризового управління, 
зокрема з метою збільшити участь україни у цивільних та військових 
операціях Єс з подолання кризових ситуацій, а також у відповідних на-
вчаннях і тренуваннях, зокрема тих, що проводяться в рамках спільної 
політики безпеки і оборони.

окрім того, сторони вивчають потенціал військового та технічного 
співробітництва. україна та Європейське оборонне агентство (Єоа) 
встановлюють тісні контакти для обговорення питань, пов’язаних з удо-
сконаленням військових спроможностей, зокрема питань технічного 
характеру.

слід зауважити, що угода про асоціацію не містить чітко визначених 
зобов’язань сторін у сфері безпеки та оборони. так, наприклад, відпо-
відно до ч. 1 ст. 7 угоди, «сторони повинні поглиблювати свій діалог 
і співробітництво та сприяти поступовій конвергенції у сфері зовнішньої 
та безпекової політики, у тому числі спільної безпеки та оборони, а та-
кож, зокрема, розглядати питання недопущення конфліктів та антикри-
зового управління, регіональної стабільності, роззброєння, нерозповсю-
дження, контролю над озброєннями та експортом зброї, а також поліп-
шення взаємовигідного діалогу у космічній сфері». відтак сторони мають 
широкий вибір способів та засобів для реалізації завдань відповідно до 
визначеної політики в межах угоди про асоціацію з урахуванням специ-
фіки національних інтересів та пріоритетів внутрішньодержавної обо-
ронної політики. 

відтак, аналізуючи вищезазначені аспекти спільної політики безпеки 
та оборони в межах Європейського союзу та співпрацій в цій частині 
з україною, слід зауважити, що поглиблення співпраці україни-Єс в обо-
ронній, безпековій та військовій сферах дасть змогу покращити опера-
тивні та бойові спроможності підрозділів збройних сил україни з метою 
забезпечення територіальної цілісності україни та врегулювання зброй-
ного конфлікту на території україни.
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Швецова Л. А. 1

ОкрЕМІ аСПЕкТИ кОрПОраТИВнОГО 
УПраВЛІннЯ

корпоративні відносини представляють собою систему правовідно-
син, які складаються між учасниками (акціонерами) компанії та відокрем-
леним від учасників (акціонерів) апаратом управління (менеджментом), 
а також між менеджментом та іншими зацікавленими особами такої 
компанії (працівниками, контрагентами, державними органами та ін.) і є 
результатом компромісу інтересів компанії, її учасників та менеджменту 
[1, с.7].

існують різні теорії корпоративних правовідносин, та з урахуванням 
критиці можна виділити такі, як: «підприємницькі» [2, с. 8], «суто акці-
онерні» [3, с. 77–78.], комплексні [4. с. 21–22], перспективні [5.] тощо. 
жорнокуй ю. М. також вважає, що корпоративним відносинам прита-
манні майнові та немайнові складові елементи, які мають зовнішнє ви-
раження у майнових та немайнових правах, що належать їх учасникам. 
[6. с.48]

законодавство україни, а саме ст. 167 гк україни визначає, що кор-
поративні відносини представляють собою відносини, що виникають, 
змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. корпоративні 
права, у свою чергу, представляють собою права особи, частка якої ви-
значається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що 
включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господар-
ською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) 
даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до за-
кону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними 
документами. 

треба також зазначити, що корпоративні відносини тісно пов’язані 
з корпоративним управлінням, але сьогодні не існує єдиного визначення 
поняття корпоративного управління, яке можна було би застосувати до 
всіх ситуацій та юрисдикцій. різні визначення, навіть сучасні, багато 
в чому залежать від автора, країни та правової традиції. так, зокрема 
Міжнародна фінансова корпорація визначає корпоративне управління як 

1  аспірантка кафедри права Європейського союзуНаціонального юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого
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«сукупність структур та процесів корпоративного управління та контр-
олю компаній». 

організація економічного співробітництва та розвитку (оеср), ще 
у 1999 році опублікувала свої Принципи корпоративного управління, та 
пропонує більш детальне визначення корпоративного управління, а саме 
як: «внутрішні засоби, за допомогою яких корпорації управляються та 
контролюються [7], які включають набір відносин між керівництвом 
компанії, її радою директорів, акціонерами та іншими зацікавленими 
сторонами. корпоративне управління також забезпечує структуру, за 
допомогою якої встановлюються цілі компанії, визначаються методи 
досягнення таких цілей та контролю за ефективною діяльністю. Якісне 
корпоративне управління має забезпечувати належні стимули для ради 
директорів та керівництва у досягненні цілей, що відповідають інтересам 
компанії та акціонерів, і сприяти ефективному моніторингу, тим самим 
спонукаючи компанії більш ефективно використовувати ресурси» [8].

у своїй більшості в основі поняття корпоративного управління зна-
ходиться сама компанія (корпорація), і з урахуванням загальних елемен-
тів, корпоративне управління можна визначити, як систему взаємовідно-
син, що визначається організаційною структурою, механізмами та про-
цесами: наприклад, відносинами між акціонерами та менеджментом що 
полягає у наданні першими капіталу другим для отримання прибутку від 
їх (акціонерів) інвестицій. Менеджери, у свою чергу, повинні регулярно 
та прозоро надавати акціонерам фінансові та операційні звіти. Практично 
такий же зміст корпоративного управління відображено у «Методичних 
рекомендаціях щодо організації корпоративного управління в банках 
україни», схвалених рішенням Правління Національного банку україни 
03.12.2018 року № 814-рш [9]. типове положення про корпоративне 
управління відкритого акціонерного товариства, яке затверджене рішен-
ням державна комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07. 
2008 року № 737 [10] у питаннях корпоративного управління також по-
силається на Принципи корпоративного управління оеср.

треба відзначити, що внутрішнім відносинам, які складаються між 
учасниками корпорації, природньо властивий конфлікт інтересів у зв’язку 
з чим діяльність корпоративних організацій зазнає спеціального регулю-
вання. конфлікт інтересів суттєво загострюється у разі, коли щодо кор-
порації здійснюється корпоративний контроль: контролююча особа має 
право призначити особу, яка виконує функції виконавчого органу, та 
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дотримуватися її вказівок, наприклад, укладання невигідних для під-
контрольної корпорації угод з афілійованими з контролюючою особою 
або визначити персональний склад колегіального органу управління, 
який прийматиме вигідні контролюючій особі рішення але шкідливими 
для інших учасників корпорації. у такій ситуації міноритарні учасники 
підконтрольної корпорації повинні мати правові засоби, які дозволять 
захистити їх законний інтерес.

основними елементами структури корпоративного конфлікту 
є суб’єкти та об’єкт корпоративного конфлікту. 

суб’єктами корпоративних конфліктів є учасники корпоративних 
відносин. для корпорації характерно створення власної системи органів, 
яка передбачає, як мінімум, вищий орган управління – загальні збори 
учасників (акціонерів) та виконавчі органи – колегіальні або одноособо-
ві функцією яких є ведення поточної діяльності корпорації та представ-
ництво у зовнішніх відносинах.

суб’єктом корпоративних відносин і, відповідно, корпоративних 
конфліктів виступає передусім сама корпорація. також самостійними 
суб’єктами корпоративних конфліктів виступають виконавчий орган 
корпорації та учасники (акціонери) корпорації. 

Як свідчить практика, крім безпосередніх суб’єктів, учасниками 
корпоративних конфліктів у широкому розумінні можуть бути інші осо-
би, а саме: особи, які відстоюють у конфлікті суспільні інтереси (органи 
та посадові особи, які здійснюють правозастосовчу діяльність); учасни-
ки, які реалізують у рамках конфлікту професійні інтереси (реєстратор, 
депозитарій та ін.); кредитори (зокрема власники корпоративних обліга-
цій); партнери компанії (регулярні покупці її продукції, постачальники 
та ін.); органи влади.

крім того, корпоративні конфлікти можуть виникати: 
а) між різними рівнями корпоративного управління: конфлікти між 

акціонерами та менеджментом, між директорами та менеджментом, між 
акціонерами та директорами; –

б) всередині органів корпоративного управління: конфлікти між 
міноритарними та мажоритарними акціонерами; між директорами 
(членами ради директорів та незалежними (невиконавчими) директо-
рами) та ін.;

в) між головною (материнською) компанією та дочірніми або залеж-
ними компаніями, які входять у корпорацію.



45

крім суб’єктного складу до структури корпоративного конфлікту 
входить також його об’єкт. об’єктом юридичного конфлікту, по суті 
справи, може бути ставлення, пов’язане з будь-яким елементом матері-
ального світу та соціальної реальності. Щоб стати об’єктом конфлікту, 
цей елемент повинен бути в основі інтересу різних суб’єктів, які прагнуть 
одноосібного контролю над ним. так, на думку в. а. Ядова, насправді 
у всіх конфліктах йдеться про дві речі або навіть одну: про ресурси і про 
контроль над ними.

об’єктом будь-якого юридичного конфлікту є суспільні відносини на 
виникнення, зміну та припинення яких вони спрямовані. таким чином, 
об’єктом корпоративного конфлікту є корпоративні відносини, які 
пов’язані з діяльністю корпорації або з вимогами, які висуваються на 
користь корпорації чи з метою здійснення корпоративного контролю [8, 
с.52].

Предметом корпоративного конфлікту є кінцева мета учасників, чи 
конкретне майно або немайнові права на які спрямовані інтереси учас-
ників корпоративного конфлікту.

у зв’язку з цим можна зробити висновок, що корпоративний конфлікт 
представляє собою комплексі корпоративних правовідносин, які супро-
воджуються конфліктом інтересів корпорації, учасників корпорації (ре-
альних та потенційних), посадових осіб органів управління, об’єктом 
якого виступає корпоративний контроль.
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ТрИБУна МОЛОДОГО ВЧЕнОГО

Артюнов Р. М.1

ПИТаннЯ БОрОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИннІСТЮ В ПраВІ 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

в умовах відкритості кордонів, а також високого ступеню інтеграції 
між державами – членами Єс розвиток повноцінного міждержавного 
співробітництва у галузі боротьби зі злочинністю є одним із першоряд-
них завдань. саме з цієї причини Єс має компетенцію щодо забезпечен-
ня узгодженості діяльності держав-членів з питань боротьби зі злочин-
ністю. боротьба зі злочинністю виступає як один із елементів політики 
Єс у галузі простору свободи, безпеки та правосуддя.

Необхідність боротьби з цим негативним явищем зумовила держави-
члени Єс вдатися до спільних заходів у кримінально-правовій галузі, що 
обумовило наділення інститутів Єс відповідними повноваженнями 
в галузі боротьби зі злочинністю, а також створення установ спеціальної 
компетенції та покликаних узгоджувати діяльність правоохоронних ор-
ганів держав-членів [4, с. 185]

Понад півстоліття розвивається співпраця між правоохоронними та 
судовими органами держав-членів Єс у галузі боротьби зі злочинністю 
на двосторонньому, регіональному (наприклад, у рамках ради Європи), 
міжнародному (інтерпол та ооН) рівнях, а також у рамках Європейського 
союзу.

Новий етап у розвитку організаційних засад діяльності Єс у галузі 
боротьби зі злочинністю розпочався у 1992 році, після підписання 
Маастрихтського договору, що поклав початок Європейського союзу.

Питання спільної боротьби зі злочинністю отримали правову основу 
(розділ VI установочного договору Єс) та стали частиною його компе-
тенції [1, с. 91]

співпраця країн Єс боротьби у питаннях боротьби зі злочинністю 
здійснюється як на підставі багатосторонніх угод, так і загальних актів 
Єс (рамкових рішень і директив). до форм взаємодії правоохоронних 
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органів держав Євросоюзу належать: міжнаціональні правозастосовні 
агенції (Європол, Євроюст); налагодження міжвідомчих контактів між 
компетентними органами країн Єс на найвищому рівні; спільні навчан-
ня поліцейських та інших співробітників правоохоронних органів; спіль-
на участь у миротворчих місіях [2, с. 128].

для організації співробітництва поліцій та судів у кримінально-пра-
вовій галузі на виконання відповідних норм установчих договорів ство-
рено такі спеціалізовані агенції як Європол, Євроюст, Європейська 
агенція управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордо-
нах Єс (FRONTEX). 

Європол (Європейське поліцейське відомство) – це спеціалізована 
агенціяЄвропейського союзу, що узгоджує оперативно-розшукові дії 
поліцій та інших компетентних органів держав Єс, збір, аналіз та обмін 
інформацією про злочини та осіб, причетних до їх вчинення, перелік 
яких встановлений конвенцією Європолу. Мета Європолу – підвищення 
ефективності співробітництва компетентних органів у галузі запобіган-
ня та боротьбі зі злочинами міжнародного характеру.

до компетенції Європолу належать злочини міжнародного характеру, 
які мають відповідати наступним критеріям: наявність фактичних вказі-
вок на те, що до скоєння злочину причетні злочинна організація або 
організована злочинна група; злочини мають завдавати шкоди двом чи 
більше державам-членам Єс; злочин повинен мати масштаб, тяжкість 
та наслідки, для усунення яких необхідні спільні дії та загальний підхід 
з боку держав-членів.

в основну сферу компетенції Євроюсту (Європейської організації 
з питань юстиції)входять усі види тяжких злочинних діянь та правопо-
рушень, компетенцією за якими наділений Європол у ст.2 конвенції про 
Європол від 26.07.1995 р., а також злочинність у галузі інформаційних 
технологій, шахрайство, корупція та будь-яке кримінальне правопору-
шення, що посягає на фінансові інтереси, відмивання доходів від зло-
чинної діяльності, екологічна злочинність та участь у злочинній органі-
зації. в інших випадках Євроюст має право надавати підтримку у про-
веденні розслідувань або заходів щодо кримінального переслідування 
при наявності запиту від держави та в рамках своїх цілей.

також існує ряд спеціалізованих допоміжних органів та агенцій, 
серед яких: Європейський моніторинговий центр з наркотиків та нарко-
тичної залежності, Постійний комітет з питань оперативного співробіт-
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ництва в галузі внутрішньої безпеки, група експертів з питань торгівлі 
людьми, Європейська мережа попередження злочинності, Європейське 
бюро підтримки з питань притулку, Європейський офіс боротьби з шах-
райством.

Нині у галузі протидії організованій злочинності виділяють два осно-
вні підходи:

– традиційний, що пов’язаний, перш за все, з належним функціону-
ванням системи кримінальної юстиції;

– нетрадиційний, що охоплює запобіжну діяльність та різні підходи 
на рівні громади (надання громадянам інформації щодо різних збитків 
і ризиків, що тягне за собою організована злочинність, впровадження 
гарячих ліній; участь у роботі різних громадських організацій), а також 
регуляторну політику [3, с. 177].

відмітимо, що в Єс функціонує потужна система захисту прав та 
інтересів: фізичних, юридичних осіб, резидентів держав – членів Єс: 
держав та самого Європейського союзу. так, захист суб’єктів у контексті 
функціонування внутрішнього ринку здійснює суд Єс, захист суб’єктів 
від незаконної діяльності органів Єс належить до повноважень 
Євроомбудсмена, судове співробітництво в кримінальній галузі забез-
печується Євроюстом та Європолом, а в цивільній – радою та 
Парламентом. 

отже, формування спільної політики Єс у кримінально-правовій 
галузі супроводжувалося становленням відповідного організаційного 
механізму, який нині включає як інститути загальної компетенції, так 
і установи спеціальної компетенції.
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Бараболя В. В.1

СПІВрОБІТнИЦТВО ДЕрЖаВ-ЧЛЕнІВ ЄС  
В крИМІнаЛЬнО-ПраВОВІЙ СфЕрІ

Міжнародна злочинність на початку ххі століття є одним з основних 
чинників, що перешкоджають нормальному суспільному розвитку країн 
світу. у зв’язку з цим розвиток співробітництва між різними країнами 
в кримінально-правовій сфері є не лише бажаним, а й необхідним та 
неминучим.

Якщо розглядати Європейський союз, який, безумовно, за глибиною 
інтеграції, а також за кількістю та обсягом спільних сфер співробітни-
цтва – лідер серед інтеграційних співтовариств, стає очевидним, що він 
також має значні труднощі при реалізації своєї політики у всіх сферах, 
і не в останню чергу це стосується співробітництва у кримінально-право-
вій сфері.

однак Європейський союз у процесі свого розвитку виробив гнучкий 
механізм, що дозволяє ефективно співпрацювати між різними відомства-
ми держав-членів. Що стосується кримінально-правової сфери, то тут, 
в першу чергу, співробітництво здійснюється між судовими та правоохо-
ронними органами держав-членів Європейського союзу.

з боку Європейського союзу в цьому процесі задіяні лише органи, 
які узгоджують співпрацю національних судових органів. до таких ор-
ганів належать: Євроюст, Європол, Європейська прокуратура, що діє під 
егідою Євроюсту. зазначимо, що відповідно до ч.2 ст.86 договору про 
функціонування Європейського союзу Європейська прокуратура може 
бути скликана за рішенням не менш ніж дев’яти держав – членів для 
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боротьби зі злочинами у фінансовій сфері, а також для боротьби з фаль-
шивомонетництвом [3].

Європол займає одне з провідних місць в світі в боротьбі з міжна-
родною злочинністю, в забезпеченні безпеки, запобіганню тероризму та 
торгівлі зброєю. Масштаб та значимість організації не виключає ряд 
проблем та недоліків, що вимагає чіткого та обдуманого контролю, на-
лагодженості механізму роботи, взаємодії для обміну інформацією та 
оперативного реагування.

координація роботи правоохоронних органів проводиться Європолом, 
головним чином, у формі регулярних контактів офіцерів зв’язку, відря-
джених при ньому різними державами – членами, а також шляхом нарад 
керівників національних відділів зв’язків із Європолом. у кримінально-
правовій сфері Європол має право:

– звертатися до компетентних органів відповідних держав – членів 
із запитами щодо порушення, проведення та координації розслідувань;

– сприяти координації, організації та проведенню розслідувань та 
оперативних заходів, що проводяться спільно з органами держав – членів 
або у рамках спільних слідчих груп [1].

Європол та його посадові особи, поряд з реалізацією своїх повно-
важень у сфері інформаційної підтримки боротьби зі злочинністю в дер-
жавах-членах Єс, наразі наділені певними повноваженнями й у проце-
суальній сфері, як мінімум на стадії порушення розслідувань, а також 
при їх проведенні. у складі спільних слідчих груп.

Євроюст – це агентство Європейського союзу, до якого входять суд-
ді, прокурори та співробітники національних поліцій [2]. 

Мета діяльності Євроюсту полягає у підвищенні ефективності діяль-
ності національних органів держав – членів у кримінально-правовій сфері.

в ході розслідувань та заходів щодо кримінального переслідування, 
які зачіпають дві або більше держави та провадяться за фактами зло-
чинних діянь, що належать до видів тяжкої злочинності, у тому числі 
організованої, перед Євроюстом ставляться такі цілі:

– розвиток та покращення координації між компетентними органами 
держав – членів щодо дій з розслідування та кримінального пересліду-
вання за фактами тяжкої злочинності, які вони проводять на своїй тери-
торії;

– зміцнення співробітництва між компетентними органами держав – 
членів, зокрема, шляхом виконання запитів та рішень про видачу, здій-
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снення правової допомоги, включаючи взаємне визнання рішень судів 
у кримінальних справах;

– підтримка іншими способами зусиль компетентних органів дер-
жав – членів з метою підвищення ефективності розслідувань, які вони 
роблять [2].

слід також зазначити, що Євроюст наділений рядом процесуальних 
повноважень, а саме:

– щодо порушення кримінальних розслідувань, а також висування 
пропозицій щодо порушення кримінальних переслідувань, які прово-
дяться компетентними національними органами, зокрема, за фактами 
злочинів, які посягають на фінансові інтереси Єс;

– щодо координації таких розслідувань та кримінальних пересліду-
вань, у тому числі й шляхом заявлення вимог щодо створення спільних 
слідчих груп;

– щодо проведення спеціальних розслідувань, результати яких мо-
жуть використовуватись у кримінальному судочинстві;

– щодо посилення судового співробітництва, у тому числі шляхом 
вирішення конфліктів юрисдикцій у тих випадках, коли злочин розслі-
дують компетентні органи двох та більше держав – членів – він наділений 
повноваженнями щодо прийняття обов’язкових рішень щодо спірних 
питань про юрисдикцію [2].

При такому широкому колі повноважень та завдань Євроюст значною 
мірою задіяний у реалізації однієї з головних функцій правоохоронного 
блоку компетенції Єс – судового співробітництва у кримінальних спра-
вах (глава 4 розділу V «Простір свободи, безпеки та правосуддя» части-
ни третьої договору про функціонування Європейського союзу) на 
основі принципу взаємного визнання судових рішень у кримінальних 
справах [4, с. 310].

таким чином, на мою думку,повноваження Євроюсту, поряд з мож-
ливостями щодо реалізації окремих кримінально-процесуальних функ-
цій, дозволяють говорити про нього як про самоврядну міжнародну 
правоохоронну організацію з власною правосуб’єктністю, наділеною 
юридичною та частково інституційною автономією, що є активним учас-
ником міжнародного співробітництва у кримінально-правовій сфері 
в рамках Єс, а у перспективі – і співробітництва з державами, які не 
є членами цієї регіональної організації.
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Можна зробити висновок, що співпраця держав – членів Євро-
пейського союзу у кримінально-правовій сфері є складовою міжнарод-
ного співробітництва у кримінально-правовій сфері та здійснюється як 
національними органами дізнання, слідчими, прокурорами та судами, 
так і спеціально створюваними агенціями Єс, які провадять діяльність 
щодо координації порушення, розслідування, розгляду та вирішення 
кримінальних справ відповідно до вимог права Єс, що регулює кримі-
нальне судочинство.

отже, співпраця у кримінально-правовій сфері є одним із трьох вели-
ких сегментів права Європейського союзу, поряд зі співробітництвом 
у торгівельно-економічній та зовнішньополітичній сфері. спочатку вва-
жалося, що співробітництво самев останньому напрямку становить най-
більшу складність у будь-якому інтеграційному процесі. однак практика 
показала, що кримінально-правова сфера є не менш складним сегментом 
співробітництва, оскільки тут йдеться не просто про узгодження дій на-
ціональних органів, але також про взаємне визнання правових рішень, які 
ухвалені в одній державі та діють у всіх державах-членах [5, с. 321].
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Безпалий І. Т.1

ПраВОВІ ОСнОВИ ВІЗОВОї Та ІММІГраЦІЙнОї 
ПОЛІТИкИ В ЄС

інтенсифікація міжнародних міграцій, що є наслідком і, водночас, 
рушійною силою глобалізації, повною мірою спостерігається й на 
Європейському континенті. з 232 млн. землян або 3 % світового населен-
ня, які проживають не в тих країнах, де народилися, тобто є мігрантами, 
більшість перебуває в Європі – 72,4 млн. їхня чисельність постійно 
зростає [1]. 

за цих умов така важлива складова інтеграційних процесів як пере-
сування людей, поряд із вільним рухом товарів, капіталів та послуг, 
є предметом спільних політичних рішень Європейського союзу. вони 
стосуються як ситуації всередині співтовариства, так і його міграційних 
відносин із третіми країнами [1]. 

саме тому актуальним постає необхідність дослідження тематики 
правової основи візової імміграційної політики Єс, оскільки для нашої 
держави дане питання становить подвійний інтерес з огляду на те, що 
країни Єс – це осередок української діаспори та найбільший міграційний 
потік. На території країн Єс працює, проживає та навчається велика кіль-
кість українців. дуальність інтересу також поглинає у собі наміри україни 
стати повноцінним членом Єс та активний розвиток та закріплення стра-
тегічного курсу до вступу в Єс.Питання правового режиму переміщення 
між країнами Єс регулюється регламентом Європейського Парламенту 
і ради (Єс) 2016/399 від 9 березня 2016 року про кодекс союзу щодо 
правил, які регулюють рух осіб через кордони (Шенгенський кодекс про 
кордони), закріплює відсутність прикордонного контролю осіб, які пере-
тинають внутрішні кордони між державами-членами союзу [2]. 

Проте, окрім цього акту наразі існує низка допоміжних та відсилоч-
них джерел, одним з яких є директива № 2008/115/Єс Європейського 
Парламенту і ради «Щодо загальних стандартів і процедур, що підляга-
ють застосуванню в державах-членах для повернення незаконно пере-
буваючих громадян третіх країн» [3], яка покликана на зменшення 
кількості незаконно-переміщених осіб, а також на встановлення єдиної, 
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прозорої та чесної процедури зі скасування перебування даних осіб. 
директива наголошує на обов’язковості дотримання принципів Єс, ви-
ходячи з яких, рішення про припинення перебування особи у країні 
держави-члена Єс повинно ухвалюватися з урахуванням індивідуально-
го підходу у кожній конкретній справі з обов’язковим підкріпленням та 
врахуванням не тільки факту незаконного переміщення та перебування, 
а й інших обставин справи.

варто зазначити, що питання імміграції українців до Єс регулюєть-
ся угодою між україною та Європейським співтовариством про спро-
щення оформлення віз від 23.07.2012 р. та 22.03.2013 р., а також указом 
Президента україни «Про заходи, пов’язані із запровадженням 
Європейським союзом безвізового режиму для громадян україни» від 
26.05.2017 р. [4]. останній на своїй меті має: реорганізацію та спрощен-
ня порядку оформлення та видачі документів, що є необхідними україн-
цям для виїзду до країн Єс; розвиток транспортного сполучення між 
україною та країнами Єс задля покращення та збільшення обсягів па-
сажирських перевезень; зменшення вартості транспортних послуг; 
створення зручних умов для перетину українського кордону; покращен-
ня діяльності дипломатичних установ із захисту інтересів українських 
громадян під час виїзду та перебування у Єс; реорганізацію контролю 
пропуску осіб через державний кордон.

варто зазначити також, що Прем’єр-міністр україни денис Шмигаль, 
віцепрезидент Єврокомісії – високий представник із закордонних справ 
та безпекової політики жозеп боррель та посол головуючої в раді Єс 
республіки словенія в україні томаж Менцін 12 жовтня підписали уго-
ду між україною та Європейським союзом про спільний авіаційний 
простір, що відкриває нові можливості для україни, зокрема для поси-
лення потоку інвестицій у авіаційну інфраструктуру.

таким чином, з огляду на аналіз вищезазначеної інформації, отрима-
ної з нормативно-правових актів, що регулюють питання правових основ 
іміграційної політики Єс, можна дійти висновку про те, що Єс дотри-
мується принципу відкритості кордонів для громадян держав-членів 
Єс. Щодо україни – наразі відбувається активне впровадження законо-
давчих норм та реорганізація порядку отримання документів та пере-
тину кордону задля спрощення можливостей переміщення осіб. 
дослідження даного питання є необхідним з огляду на активне впрова-
дження державної політики євроінтеграції.
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Бистрицька І. В.1

ЄВрОПЕЙСЬкИЙ ЦЕнТраЛЬнИЙ Банк  
Як ГаранТ СТаБІЛЬнОСТІ ЄВрОВаЛЮТИ

в сучасних умовах фінансової глобалізації національні фінансові 
системи і фінансові ринки розвиваються взаємопов’язано з міжнародни-
ми фінансовими системами та глобальними фінансовими ринками. 
уведення в обіг і функціонування євро здійснило значний вплив на ма-
кроекономічну стабільність не тільки країн Єврозони, а й сусідніх країн. 
з огляду на сучасну євроінтеграційну політику україни питання Єврозони 
та Європейської системи центральних банків (далі – Єсцб) набуває осо-
бливий інтерес. 
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історично Європейська валютна система будувалася на основі най-
сильнішої валюти континенту – німецької марки, і в основу діяльності 
Європейського центрального банку(далі – Єцб) спочатку була покладе-
на політика бундесбанку – Німецького федерального банку(далі – НФб), 
головна мета якої – підтримка цінової стабільності в умовах розвине-
ного ринкового господарства та незалежності грошово-кредитного регу-
лятора. 

Єцб заснований у 1998 році та знаходиться у Франкфурті-на-Майні. 
він незалежний. жодний уряд не може йому наказувати або давати вка-
зівки. 

НФб у 1999 р. увійшов до Єсцб. так, після створення Єцб за 
амстердамським договором НФб передав значну частину своїх повно-
важень Єцб, це в першу чергу повноваження щодо грошово-кредитної 
політики. це зумовлено вимогами уніфікації інструментарію грошово-
кредитного регулювання у Європейському валютному та економічному 
союзі [1, c. 159]. 1 грудня 2009 року набув чинності лісабонський до-
говір і Єцб отримав офіційний статус установи Єс. 

установчими актами функціонування Єцб є договір про функціону-
вання Європейського союзу та статут Єсцб і Єцб. ст. 131 дФЄс ви-
магає від кожної держави-члена забезпечувати сумісність свого націо-
нального законодавства, включаючи установчі документи її національ-
ного центрального банку, з договорами та статутом Єсцб та Єцб[2, c. 
104]. 

відповідно до установчих актів в основу діяльності Єцб покладені 
наступні цілі: контроль інфляції євро; забезпечення безпеки банківської 
системи та банківський нагляд(з 2013 року нагляд за системно релевант-
ними банками); розробка та випуск банкнот євро(виключне право Єцб); 
підтримка безперебійної роботи фінансової інфраструктури, фінансової 
стабільності та пруденційної політики; збір та встановлення статистич-
них даних; міжнародне співробітництво та інші. 

отже, лише Єцб може давати дозвіл на емісію євро. Єцб ухвалює 
такі заходи, що є необхідними для виконання його завдань відповідно до 
дФЄс та згідно з умовами, встановленими в статуті Єсцб та Єцб. 
таким чином, ті держави-члени, валютою яких не є євро, та їхні цен-
тральні банки зберігають свої повноваження в монетарних питаннях. 
у межах сфер, що входять до його відповідальності, Єцб проводить 
консультації щодо всіх запропонованих актів союзу та всіх пропозицій 
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щодо регулювання на національному рівні та може надавати свої висно-
вки[2, c. 102–107]. 

одним із основних завдань Єцб є підтримання стабільності цін у зоні 
євро, збереження купівельної спроможності єдиної європейської валюти. 
це означає жорстке утримання річного рівня інфляції у межах 2 %. Єцб 
досягає цього за допомогою, по-перше, контролю за обсягом грошової маси 
і, по-друге, моніторингу цінових тенденцій. контроль за обсягом грошової 
маси, охоплює, поміж іншого, встановлення відсоткових ставок по всій зоні 
євро. Можливо, це найвідоміший напрям діяльності Єцб[3, c. 155]. 

однак, у вересні 2021 року, за даними Євростату, річна інфляція в зоні 
євро становила 3,4 відсотка. енергоносії подорожчали на 17,4 відсотка, 
харчі – на 2,1 відсотка. Єцб пов’язує зростання інфляції з пандемією 
коронавірусу. дійсно, пандемія COVID-19 тягне за собою жахливі на-
слідки у вигляді економічних загроз для країн не лише Єврозони, а й 
усього світу. Як зазначає крістін лагард, президент Єцб, посилення 
протиепідемічних заходів у першому кварталі 2021 року у багатьох кра-
їнах Єврозони так само уповільнило економічний розвиток, зазначила 
вона. однак, у грудні 2020 року була ухвалена розширена програма Єцб 
щодо посиленого придбання державних облігацій i корпоративних цінних 
паперів (Pandemic Emergency Purchase Programme / PEPP). у рамках цієї 
програми Єцб має намір викупити на ринку державні та корпоративні 
боргові зобов’язання на загальну суму 1,85 трильйона євро. такі дії ре-
гулятора стануть у пригоді як європейським урядам, так i компаніям, 
котрі потерпають від скорочення надходжень унаслідок пандемії та 
змушені запроваджувати економічні пакети порятунку[4].

варто зазначити, що приєднання держави до Єврозони має безліч 
переваг та позитивних наслідків для економічної стабільності держави-
члена Єс у вигляді сприяння ефективному економічному плануванню та 
зниження невизначеності в економічному середовищі, формування 
сприятливого клімату для залучення іноземних інвесторів. 

зокрема, впровадження євро тягне за собою: більше вибору та ста-
більність цін для споживачів; великий ступінь захищеності та можли-
востей для підприємців; більш стабільна та швидко зростаюча економі-
ка; найбільш інтегровані фінансові ринки; збільшення ролі Єс у глобаль-
ній економіці; матеріальна, відчутна складова європейської єдності тощо.

Єдина валюта посилює інтеграцію та дає більше можливостей для 
розвитку всередині спільного ринку. до появи євро виникала необхідність 
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обміну валют. це призводило до додаткових витрат, ризиків та відсутнос-
ті прозорості у транскордонних угодах. Поява єдиної валюти зробила ве-
дення бізнесу всередині єврозони менш ризиковою та витратною.

розумне валютне регулювання робить євро зручною валютою для 
зберігання, заощадження коштів держав, таким чином виділяючи Єс 
більш значну роль у глобальній економіці. розумне валютне регулюван-
ня також сприяє внутрішній стійкості держав-членів Єврозони до зо-
внішніх економічних труднощів у виді раптових економічних змін (на-
приклад збільшення цін на нафту, турбулентність глобальних валютних 
ринків тощо), що виникають за межами Єврозони, і порушують баланс 
у національних економічних системах.

таким чином, ми можемо зробити висновок, що наразі існує злаго-
джена та регламентована система функціонування Єсцб та Єцб, що 
навіть в умовах пандемічної кризи, за допомогою визначених фінансових 
та політичних інструментів забезпечують стабільність євро. так, сама по 
собі єдина валюта не забезпечує економічну стабільність і зростання 
держави-члена Єврозони, це досягається розумним управлінням еконо-
мікою Єврозони Єсцб та Єцб відповідно до положень установчих до-
говорів та статуту.
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Білоус І. А.1

ПрОБЛЕМаТИка рЕаЛІЗаЦІї ПраВа ДЕрЖаВИ-
ЧЛЕна на ВИХІД З ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

в сучасному світі все більше зростає значення глобалізаційних про-
цесів, під впливом яких досить складно уявити ізольоване існування 
прогресивної країни. Потяг до визнання на міжнародній арені, стрімкий 
економічний розвиток змушують більшість держав бути учасником різ-
номанітних об’єднань, союзів, організацій, ратифікувати значну кількість 
міжнародних договорів. однією з таких організацій, членство в якій 
забезпечує динамічний розвиток держави є Європейський союз (далі 
― Єс). більшість держав, які відповідають критеріям до вступу в Єс 
прагнуть бути його членом. але незважаючи на безперечну репутацію 
в даній міжнародній організації існують свої правові проблеми. зокрема, 
це пов’язано з питанням виходу держави-члена з Єс.

Право держави-члена на вихід з Єс було вперше закріплено у ст. 50 
договору про Європейський союз (далі ― дЄс), зміни до якого набули 
чинності 01 грудня 2009 року, в даній редакції було визначено суверенне 
право кожної держави-члена на вихід з Єс в будь-який час з моменту 
вступу [1]. Процедура виходу з Єс дещо схожа на процедуру вступу до 
Єс, оскільки наявний етап подання заяви державою до Європейської 
ради про намір виходу, після чого відбувається стадія переговорів з дер-
жавою, заключним кроком є укладення договору про особливості виходу 
та майбутні правовідносини з Єс, що регламентуються статтею 218 
договір про функціонування Європейського союзу (далі ― дФЄс). 

На перший погляд дана процедура здається досить простою та зрозу-
мілою, але необхідно розуміти, що процес виходу ― це явище глобально-
го характеру, як для держави члена так і для Єс в цілому. оскільки, за 
період членства було побудовано чітку систему взаємодії Єс та держави-
члена в усіх галузях державного життя починаючи від приведення у від-
повідність національного законодавства держави-члена до законодавства 
Єс закінчуючи взаємодією на рівні реалізації допоміжної компетенції Єс. 

Проблематикою даного питання виступає відсутність чітко визна-
ченої процедури, яка являла б собою детальне описання кожного етапу. 

1  курсант 4 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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у зв’язку з цим складнощі в даному процесі починаються ще з почат-
кової стадії – подання заяви про намір виходу з Єс. Процесу подання 
заяви передує прийняття такого рішеннядержавою-членом «відповідно 
до своїх конституційних вимог», які не є деталізованими, оскільки 
кожна з держав має свої механізми необхідні для прийняття такого 
рішення. з одного боку, таким чином забезпечується свобода прийнят-
тя рішення на вихід державою без нав’язування свого бачення даного 
процесу впливовими інституціями Єс. з іншого, виникають питання 
щодо наявності рівних можливостей реалізації даного права кожною 
з держав-членів.

також виникає питання щодо визначення строку, який надається для 
проведення переговорів та укладення угоди про вихід. за загальним 
правилом початком відліку строку, для проведення переговорів між дер-
жавою та Єс для укладення угоди про вихід, є саме дата подання заяви 
про припинення членства до Європейської ради, а не дата прийняття 
урядом такого рішення. дане питання є важливим, оскільки нормами 
дЄс передбачено загальний строк переговорів, що має бути не більше 
двох років із моменту офіційного повідомлення держави про вихід, тоб-
то у випадку не погодження положень договору про вихід з Єс чи не 
ратифікації договору, до держави припиняється застосування договорів 
укладених з Єс. у випадку не продовження даного строку Європейською 
радою це може мати досить негативні наслідки для держави, що вира-
жатимуться в загрозах для її економічного потенціалу. Наприклад у ви-
падку виходу великої британії з Єс було подано клопотання про від-
термінування її виходу.

стадія проведення переговорів полягає в прийнятті рішення радою 
Єс, щодо початку переговорів і призначення відповідного представника 
або голову переговорної групи союзу. Під час переговорів визначаються 
особливості виходу з Єс, а також узгодження положень договору про 
вихід. На даній стадії сторонами може бути визначена дата набуття чин-
ності угодою, що буде офіційною датою виходу держави зі складу союзу. 

завершальною стадією даного процесу є саме укладання міжнарод-
ного договору про особливості виходу з Єс, що укладається між держа-
вою членом та радою Єс від імені Єс. специфікою даної стадії є закрі-
плене в п.b ч.3 ст.238 дФЄс положення, згідно з яким кваліфікована 
більшість членів ради Європейського союзу (близько 72 %) беруть участь 
в схваленні питання виходу держави з Єс [2]. 
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Незважаючи на досить складний процес виходу, держава не позбав-
ляється права на одностороннє відкликання заяви про вихід з Єс до 
набрання чинності такої угоди для Єс та держави, що виходить, або ж у 
випадку виходу держави з Єс без міжнародного договору до спливу дво-
річного терміну передбаченого ст. 50 дЄс. Про це право також зазна-
чено в положеннях ст. ст. 65, 67 і 68 віденської конвенції про право 
міжнародних договорів 1969 р., згідно з якими повідомлення про намір 
держави вийти з міжнародного договору може бути відкликане в будь-
який час до набрання ним чинності [3].

в цілому процес виходу держави має значну кількість негативних 
явищ, які так чи інакше впливають на стабільність політичних та соці-
альних настроїв в країні. Навіть з моменту ініціювання заяви держава 
набуває статусу такої, що виходить, а також не може брати учать в робо-
ті міжурядових інституцій Єс. Що в свою чергу прямо впливає не тіль-
ки на політичну ситуацію в країні, але і призводить до зміни економічних 
орієнтирів, що в є наслідком розшатування економічного добробуту, 
оскільки відбувається переорієнтація на інші ринки, договірні відносини 
з якими можуть ускладнюватись у зв’язку з появою нових формам регу-
лювання. все це призводить до призвести до масових протестів, мітингів, 
що в свою чергу тягне за собою значні державні економічні втрати. 

Процедура виходу з Єс також тягне за собою вихід з тісно пов’язаною 
організацією ― Євроатом. історично дана організація передувала ство-
ренню Єс, у період їх взаємодії було створено спільну інституційну 
систему та загальні нормативно-правові акти, які забезпечують діяльність 
даної організації. Натомість, враховуючи приклад виходу великобританії 
з Єс варто зазначити, що не зважаючи на вихід з обох міжнародних 
організацій, вона все ж таки залишається учасницею дослідних та освіт-
ніх програм Євроатому.

Підсумовуючи вище вказане необхідно зауважити, що процедура ви-
ходу з Єс це складний деінтеграційний процес, що вимагає значних зусиль 
кожної з сторін. впливаючи на стан економічного та соціального добро-
буту, цей процес вимагає від держави, що має на меті вихід з Єс, значної 
підготовки її внутрішніх процесів, про це свідчить приклад великої 
британії, термін виходу якої був відстрочений. реалізація державою права 
на вихід з Єс також ускладнена відсутністю чіткого впорядкування про-
цесу виходу, що може мати негативні наслідки для держав, які мають не-
значний політичний статус на міжнародній арені в цілому. 
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Бойко А. О.1

УГОДа ПрО аСОЦІаЦІЮ МІЖ УкраїнОЮ  
Та ЄВрОПЕЙСЬкИМ СОЮЗОМ Як ДЖЕрЕЛО 

ПраВа УкраїнИ

1 вересня 2017 р. набула чинності угода про асоціацію між україною 
та Європейським союзом. Підписання угоди має важливе значення для 
розвитку правової системи україни та сприяє адаптуванню норм укра-
їнського законодавства вимогам Європейського союзу. з огляду на це 
виникає питання, чи можна вважати угоду про асоціацію джерелом 
права україни, чи можливе використання національними судами угоди 
як джерела права, чи мають норми угоди пряму дію. дані питання ви-
никають у зв’язку з тим, що з одного боку, угода має програмний харак-
тер, оскільки передбачає взаємні права та обов’язки, з метою отримання 
україною права ввійти в Єс, а з другого боку, аналіз угоди свідчить про 
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наявність норм права, що подекуди кардинально відрізняються від норм 
національного законодавства.

Питанню угод про асоціацію присвячені статті у договорі про функ-
ціонування Євросоюзу. так, відповідно до статті 217 дФЄс, союз може 
укладати з однією або декількома третіми країнами або міжнародними 
організаціями угоди про створення асоціації, що характеризується вза-
ємними правами та обов’язками, спільними діями та особливими про-
цедурами. дана норма є досить абстрактною, оскільки не визначає 
правовий статус такої угоди та не зазначає місце такої угоди в ієрархії 
джерел права союзу [1].

вважаємо, що угоду про асоціацію необхідно розглядати, як вид між-
народних угод, якими встановлюються відносини між союзом та третьою 
країною, що має намір вступити до Європейського союзу. ця теза підтвер-
джується й практикою суду Європейського союзу, зокрема у справі № 104/81 
суд вказав, що дія в Єс положення угоди, укладеної співтовариством 
з державою, що не є членом Єс, має бути визнана із врахуванням міжна-
родно‑правової природи зазначених положення» [2]. а відповідно такі між-
народні угоди займають проміжне місце між первинними та вторинними 
джерелами права Європейського союзу. з огляду на те, що такі угоди є дже-
релами права Єс, то відповідно суд Європейського союзу уповноважений 
здійснювати таке ж тлумачення таких угод, як і тлумачення змісту інших 
актів Європейського союзу. а отже, з огляду на квазіпрецедентний характер 
рішень суду Єс вважаємо, що саме розуміння судом Єс сутності угод про 
асоціацію поставить крапку у цьому питанні.

На рівні Європейського союзу сформований один із основоположних 
принципів – принцип прямої дії. відповідно до цього принципу, що 
вперше був зазначений у справі Van Genden Loos (справа № 26/62), 
суб’єктивними правами та обов’язками наділяються не лише держави-
члени, але й безпосередньо фізичні та юридичні особи, що можуть за-
хищати свої права, що гарантуються нормами права Єс, шляхом подан-
ня позовів до держав-членів. водночас в інших справах суд Єс зазначив, 
що даний принцип не має універсального характеру, а його дія залежить 
від виду та змісту джерела права, у якому певна норма є закріпленою. 
з огляду на це можна зробити висновок, що враховуючи те, що угоди 
про асоціацію є джерелами права Єс, то відповідно й на них поширю-
ється дія принципу прямої дії, однак для використання цього принципу 
є необхідним дотримання декількох критеріїв одночасно.
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у практиці суду Єс виокремлені наступні критерії для прямої дії 
норми: норми мають бути чіткими та однозначними (неможливість різно-
го трактування); норма має бути безумовною (не вимагає додаткової імп-
лементації); стосується фізичних або юридичних осіб (справа № 14/83)[3].

суду Єс у своїй практиці виробив позиції, що безперечно підтвер-
джують те, що дія принципу прямої дії поширюються й безпосередньо 
на угоди про асоціацію. так, у справі № 12/86 суд Єс зазначив, що по-
ложення в угоді, укладеній спільно з країнами, не членами, потрібно 
вважати такими, що може прямо застосуватися, коли беручи до уваги 
формулювання, мету та природу самої угоди, таке положення містить 
чітке та ясне зобов’язання, що не може залежити від імплементації чи 
будь-яких інших подальших заходів [4]. 

у справі № 17/81 суд зазначив, що «відповідно, з формулювання 
статті 53 (1), приведеною вище, а також з мети і характеру угоди про 
асоціацію, частиною якої вона є, витікає, що це положення не дозволяє 
національній системі пільг надавати сприятливіший податковий режим 
для вітчизняного спиртного напою. Норма містить ясне і чітке 
зобов’язання, яке не залежить у своєму здійсненні або наслідках від при-
йняття якої-небудь подальшої міри. у цих обставинах стаття 53 (1) по-
винна розглядатися як норми, що мають пряму дію» [5]. 

таким чином, можна зробити висновок, що норми угоди про асоці-
ацію україни та Європейським союзом є нормами прямої дії та можуть 
застосовуватися в національних судах лише в разі, якщо такі норми 
є чіткими, безумовними та стосуються фізичних чи юридичних осіб.

вважаємо за потрібне проаналізувати національну практику, аби визна-
читися, чи дійсно суди застосовують принцип прямої дії у свої практиці. 
так, касаційний адміністративний суд у складі верховного суду в постанові 
від 16.09.2020 по справі № 460/621/19 зазначив, що «з 1 січня 2016 року за-
стосуванню підлягає Угода про асоціацію між україною, з однієї сторони, 
та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року, роз-
ділом IV «торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» якої встановлено по-
рядок здійснення торгівлі товарами -, що походять з територій сторін» [6].
вбачається, що дане обґрунтування підстав застосування норми угоди про 
асоціацію є недостатнім, оскільки фактично не міститься обґрунтування ви-
знання угоди як джерела права. така ж ситуація й в постанові від 05.10.2021 
по справі № 910/15594/18, де суд лише зазначив, що «позначення ASTI має 
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правовий захист на території України, передбачений підрозділом 3 частини 
другої Угоди про асоціацію між україною, з однієї сторони, та Європейським 
союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони» [7]. у справі № 1.380.2019.002337 касаційний 
адміністративний суд у складі верховного суду також напряму використовує 
норми угоди про асоціацію, однак не зазначає в силу чого визнає таку угоду 
джерелом національного права. 

Прикладом обґрунтування використання угоди про асоціацію як 
джерела права можна навести постанову касаційного цивільного суду 
у складі верховного суду від 09.06.2021 р. по справі № 757/34959/18-ц, 
де суд зазначив наступне: «01 вересня 2017 р. набула чинності угода про 
асоціацію між україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, відповідно до якої: для цілей цієї угоди права 
інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки 
(ст. 158). за приписами ст. 19 закону україни «Про міжнародні договори 
україни» чинні міжнародні договори україни, згода на обов’язковість 
яких надана верховною радою україни, є частиною національного за-
конодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм наці-
онального законодавства; якщо міжнародним договором україни, який 
набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства україни, то 
застосовуються правила міжнародного договору» [8].

Фактично суд зазначив, що угода про асоціацію є міжнародним до-
говором, а відповідно є частиною українського законодавства в силу 
статті 9 конституції україни. крім цього, дане рішення є цікавим тим, 
що суд використав саме норму угоди асоціацію, з огляду на те, що нор-
ма національного законодавства не відповідає нормам угоди. аналогічні 
правові позиції верховного суду викладені у постановах верховного 
суду від 04 липня 2019 року у справі № 910/4947/18, від 26 лютого 2019 р. 
у справі № 910/6307/18, від 24 лютого 2020 р. у справі № 760/12081/17, 
від 29 квітня 2021 р. справі № 910/5794/20.

таким чином, попри відсутність посилань у рішеннях українських 
суддів на критерії прямої дії норми, що були випрацювані судом 
Європейського союзу, рішення національних суддів займають правиль-
ну позицію щодо визнання угоди про асоціацію між україною та 
Європейським союзом джерелом українського права та можливість ви-
користовувати норми угоди безпосередньо.
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Bolkhovit A. A.1

THE EU VALUE SYSTEM AS AN IDEOLOGICAL 
PRECONDITION FOR THE FORMATION OF EU 

SECURITY POLICY (ON THE EXAMPLE OF THE 
PRINCIPLE OF INVIOLABILITY OF HUMAN RIGHTS)

Nowadays, Europe is defined not only in a geographical sense but mainly 
in an ideological one, as the values   of the European Union form the foundation 
of the main democratic institutions of Western Europe, whose borders are not 
limited to geographical affiliation to the European part of the world [4; 5].
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It is fair to admit that European values are embodied in many other 
countries and continents. It is still Europe that has given humanity religious 
tolerance, secular philosophy, tolerance for other people’s beliefs, and many 
other values   that are considered the core of culture and the ideological 
precondition for shaping the security policy of every nation, nation, and society 
as a whole.

Core values   go beyond specific situations, as they define the main goals 
and directions of behavior, so they are most clearly revealed in moments of 
crisis for an individual or society as a whole.

In general, the core of European values   are liberal fundamental human 
rights and freedoms, democratic principles of governance, as well as the legal 
and social orientation of the state. As a fusion of liberal and democratic ideas, 
European values   are characterized as «liberal-democratic.» They arose as the 
principles of functioning of the relevant state institutions of modern European 
countries and the European Union as a whole.

It should be added that it is necessary to distinguish between values   and 
institutions and legal norms. Values   are the deep guidelines of the individual 
and society, which embody certain beliefs, they can be the core of socio-
political movements and institutions. For example, fundamental human rights 
and freedoms have been embodied in various constitutions of European states, 
in the system of separation of legislative, judicial, and executive powers, in 
such democratic institutions as freedom of speech, organizations, free, secret 
and transparent elections.

Institutionalization of values   is a mechanism for creating legal norms for 
their implementation. Such norms are considered binding, and their binding 
nature is determined by the coercion of state institutions. As a result, violation 
or non-compliance with legal norms causes state sanctions. Values   are freely 
chosen by individuals as their life aspirations and do not require coercion by 
the state. Values   exist as an inner obligation to act honestly, fairly, with dignity. 
Thus, due to these features, such special importance of the existence of such 
a category as the values   of the European Union stands out. The common values   
of different European countries contributed to their integration and deepening 
of these values   beyond the spatial boundaries of Western Europe. The first 
organization to merge European countries to ensure and reproduce the ideals 
and some principles that are their common heritage was the Council of Europe 
(CoE). The basis is the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, adopted by the Council of Europe in 1950, 



69

which enshrines fundamental and political rights, such as the right to life, the 
prohibition of torture, the right to asylum, and freedom of expression. . The 
European Social Charter, adopted by the Council of Europe in 1996, embodies 
socio-economic rights: the right to housing, the right to work and adequate 
working conditions, the right to education and social protection, the right to 
free movement of people, choice professions and places of residence.

An important step towards consolidating the ideological foundations of 
the European Union was the adoption by the European Parliament of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union of 2000 (the act of 
obligatory nature with the adoption of the Lisbon Treaty in 2007), as it was 
necessary to clarify the common values   of the newly created political union 
(ie the European Union) legal framework. In this document, the rights and 
freedoms of EU citizens (and humans in general)are the values   of all EU 
member states, according to which the activities of EU institutions are based. 
The Charter itself consists of 54 Articles,and is divided into 7 sections (6 of 
them are named according to certain EU value, «Dignity», «Freedom», 
«Equality», «Solidarity», «Citizens’ Rights» and «Justice», the last one is 
devoted to general provisions governing the interpretation and implementation 
of the Charter), which reproduce fundamental values. Some rights are defined 
as natural and inalienable: the right to life, the freedom to dispose of one’s 
life, the right to property, or the freedom to dispose of one’s lawfully acquired 
property, and the right to one’s beliefs, ie the freedom of conscience. The 
concept of «naturalness» defines that man possesses them by nature because 
they are not given to him by anyone as privileges neither the state nor others 
and «inalienability» should be understood in such a way that no one, especially 
the state, can violate them and alienate. It should be considered that the state 
is the guarantor of the protection of these rights. These values   mean the 
equality of all people in rights and freedoms, regardless of origin, gender, 
language, religious beliefs, and national, ethnic, social, and other differences. 
A person is free to dispose of his own life, personal lawful property and 
independently determine the values   of their life. This means that a liberal-
democratic state and society cannot alienate human property, deprive or limit 
his life in any way, or accuse him of religious and political beliefs.

The embodiment and respect for values have their practical significance. 
This means that respect for values   is the responsibility of both the Union as 
a whole and each of its member states. Commitment to EU values   is also an 
inviolable condition required of states wishing to join the European Union. 
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Failure to respect these values   may result in the imposition of a sanction on 
the offending State in the form of suspension of certain rights associated with 
membership of the Union.

So in accordance with Art. 7 of the EU Treaty, in the event of a clear threat 
of a serious violation by any Member State of the values   referred to in Art. 2, 
the Council, after identifying the threat, may make recommendations to the 
offending State to prevent the reasons for such a finding. In the event of 
a serious breach by any Member State of the values   referred to in Art. 2, the 
Council may decide to suspend certain rights deriving from the application of 
the Treaties to the Member State concerned, including the voting rights of 
a representative of the Government of that State.

In modern European society, the leading role is given to the education of 
fundamental European values. The Council of Europe is responsible for 
developing strong educational projects to develop common standards for 
European education, which could be aimed at building democratic citizenship 
and tolerance.

Based on this, in 1997 the project «Education aimed at educating 
democratic citizenship» was launched, which was based on attracting young 
people to active citizenship and rethinking democracy and citizenship in the 
direction of their dissemination not only to the «titular» nation but and any 
other representatives of national, ethnic, linguistic, religious communities.

The Lisbon Treaty does not fix the content of values, nor does it mention 
the EU institutions that can interpret their content, but it sets out in more detail 
the values, interests, and principles that define the European Union’s relations 
with the rest of the world: peace, security, sustainable development planet, 
solidarity and mutual respect of peoples, free and fair trade, the eradication 
of poverty and the protection of human rights, including the rights of the child. 
That is, for the first time, an official attempt is being made to build a hierarchy 
of values   that would allow the EU to move closer to the global goals set out 
in the first paragraph of Art. 3 of the Treaty on European Union: to maintain 
peace, dignity, and the well-being of its peoples.

The European Union does not stop there and is constantly improving the 
space of freedom, security, and justice provided to its citizens. Introducing 
universal and global values   in the supranational legal system of the EU can 
be seen as the formation of a policy of regional values, which are inherent in 
European civilization. They are considered legitimized in the form of law and 
promote the formation of direct and feedback links that ensure the effectiveness 
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of the management of a fundamentally new state-like entity at the supranational 
level.

The main conclusion we could draw from the analysis of the basic EU 
values   is that they do not exist and do not are introduced as separate life 
orientations (freedom without responsibility, or democracy without active 
citizenship), and implemented as a holistic system in which each core value 
defines and specifies another basic value.
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Бондюк А. Л.1

ОкрЕМІ ВИДИ ПОрУШЕнЬ ПраВ ВІДрЯДЖЕнИХ 
ПраЦІВнИкІВ

актуальність цієї теми є надзвичайно важливою сьогодні, адже сфе-
ра трудової міграції набула широко поширення з часу заснування 
Європейського союзу. людство стикається з новими викликами і попри 
те, що ми маємо певні договори, директиви, регламенти, рішення, які 
повинні регулювати відносини у цій сфері в останні роки все частіше 

1  студентка 5 курсу міжнародно-правового факультету Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого
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спостерігаються певні зловживання з боку компаній, які відряджають 
своїх працівників на роботу до іншої країни, де порушуються їхні права.

директивою 96/71/Єс Європейського Парламенту та ради від 
16.12.1996 р. «Про відрядження працівників у межах надання послуг»[1] 
«відрядженим працівником» («posted workers») вважається особа, яка 
протягом обмеженого періоду часу виконує свою роботу на території 
держави-члена Єс, відмінної від держави, де вона зазвичай працює.

крім того, положення статті 1(3)(b) згаданої директиви вказує, що 
сфера її застосування поширюється на працівників направлених до уста-
нови або на підприємство в межах території держави-члена, за умови 
наявності трудових відносин між підприємством та працівником, про-
тягом періоду відрядження.

слід зазначити, що право компаній пропонувати послуги в іншій 
державі – члені Єс та тимчасово відряджати працівників, що надають 
ці послуги, базується на статті 56 дФес [2]. така свобода надання послуг 
була невід’ємною частиною Єс з часу створення Європейського еконо-
мічного співтовариства в 1957 році і є наріжним каменем спільного 
ринку Єс. так стаття 45 дФЄс гарантує свободу руху працівників в меж-
ах союзу, яка забезпечується шляхом скасування будь-якої дискриміна-
ції на підставі державної належності працівників держав-членів у питан-
нях зайнятості, оплати праці та інших умов праці і працевлаштування. 
згідно з положеннями цієї статті свобода переміщення з метою працев-
лаштування передбачає право: 1) отримувати фактичні пропозиції про 
працевлаштування; 2) вільно пересуватись у межах території держав-
членів з метою наступного працевлаштування; 3) перебувати на терито-
рії держави-члена з метою працевлаштування згідно з положеннями, які 
регулюють працевлаштування громадян за директивою 96/71/Єс. 

також, статтею 15 хартії про основоположні права Єс [3] передба-
чено право вільно шукати роботу, працювати, реалізовувати право на 
заснування та надавати послуги у будь-якій державі-члені Єс. окрім 
цього, директива 96/71/Єс запроваджує ряд гарантій захисту соціальних 
прав відряджених працівників та запобігання соціальному демпінгу. 
згідно із директивою 96/71/Єс умови найму, визначені ст. 3, гаранту-
ються як законодавством країни відрядження так і законодавством місцем 
виконання роботи. крім того, у разі перевищення 12 місячного строку 
ефективної роботи такі гарантії запроваджуються на строк до 18 місяців 
із запровадженням режиму найбільшого сприяння. однак, фактично 
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установи, які відряджають своїх працівників не забезпечують належних 
умов праці.

По – перше, з практики суду Єс, ми можемо бачити, що є випадки, 
коли компанії не виплачують працівникам належної заробітної плати, що 
є грубим порушенням. враховуючи, що стаття 3(1) директиви 96/71/Єс 
закріплює гарантії держав-членів, що незалежно від законодавства, яке 
застосовується до трудових відносин, підприємства, зазначені у статті 
1(1), повинні забезпечити працівникам умови праці ідентичні тим, що 
в державі-члені, де робота виконується, гарантуються законом, регла-
ментом чи адміністративним положенням та арбітражними рішеннями 
та/або колективними угодами, які були визнані загальноприйнятими 
у розумінні пункту 8 цієї директиви. таким чином, дана поведінка може 
тлумачитись як порушення принципу добросовісної конкуренції на рин-
ку відповідно до статті 101 дФЄс у зв’язку із прихованим зниженням 
собівартості продукції. таке зниження, на підставі рішення e справі 
VIKING C-438/05 [4], випливає з умов договору, який укладається з від-
рядженими працівниками.

По – друге, встановлення мінімальної заробітної плати без врахуван-
ня погодинної оплати та оплати за відрядження є механізмом, який до-
зволяє не виплачувати відрядженим працівникам додаткову плату за 
понаднормове виконання роботи на підприємстві. згідно з загально-
прийнятими колективними договорами на підприємствах харчової про-
мисловості такі дії є прямим порушенням трудових норм. 

По – третє, відсутність індивідуального розподілу по групам оплати 
праці, яка має бути обов’язково передбачена відповідно з умовами ко-
лективних договорів порушує права на відпустку та виплати («добові»). 
згідно із п. 13 Преамбули директиви 2018/957/Єс [5], компанії, які від-
силають працівників у відрядження зобов’язані проінформувати праців-
ників про умови праці на підприємстві. однак, практика свідчить, що 
працівники приймаючої країни отримують більшу заробітну плату у по-
рівнянні з відрядженими працівниками, а, отже, відповідно до принципу 
рівної оплати праці відряджені працівники мають право на відшкодуван-
ня завданої їм шкоди та отримання справедливої винагороди за відпра-
цьований час. окрім цього, згідно зі статтею 1(3) хартії про основопо-
ложні права Єс громадяни третіх країн, які мають дозвіл на роботу на 
території держав-членів мають право на рівні умови праці з громадяна-
ми Єс. водночас, прийняття працівників з інших держав на роботу по-
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требує дотримання гарантій як і для місцевих працівників щодо рівних 
умов та розміру оплати праці. таким чином, працівники приймаючих 
держав – членів Єс не повинні зазнавати ризику конкуренції з боку 
працівників з інших країн. так, згідно з рішенням суду Єс від 
04.04.1974 р. у справі Commission v French Republic (Case 167–73) [6] 
вільне переміщення працівників вимагає не лише забезпечення в кожній 
державі рівного доступу до зайнятості для громадян інших держав-чле-
нів, а також надання гарантій для власних громадян з метою поперед-
ження несприятливих наслідків, які можуть бути пов’язані із працевла-
штуванням іноземців.

На підставі вищевикладеного, можна дійти логічного висновку, що 
компанії, які займаються даним типом діяльності повинні виконувати 
свої зобов’язання перед відрядженими працівниками в межах трудових 
відносин, що склалися між ними, а працівники мають право вимагати 
відшкодування завданої шкоди за відпрацьовану, але не сплачену працю. 
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Бугай Ю. Р.1

ЄВрОПЕЙСЬкИЙ ПарЛаМЕнТ Як ІСнТИТУТ  
ЄВСрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

відомо, що Європейський союз за своєю правовою природою є ба-
гатогранним, адже в науці відсутня єдність щодо підходів визначення 
дефініції Європейського союзу. зокрема, однією з теорій є визначення 
Європейського союзу як міжнародної організації, яка діє на основі до-
говорів про Європейський союз та функціонування Європейського 
союзу. звичайно, Єс як і будь-яка організація, здійснює свою компетен-
цію через власні органи. зокрема, інституційна система Єс теж бере на 
себе окремі повноваження. справді, Єс має досить складну інституцій-
ну систему й делегує їй відповідні повноваження задля функціонування 
Європейського союзу як міжнародної організації. в свою чергу інсти-
тутами можна назвати вищі керівні установи Єс, які створені та діють 
на основі установчих актів Єс. Перелік інститутів є вичерпним відпо-
відно до ст. 13 договору про Європейський союз [1]. Проте елементами 
інституційної системи є не лише інститути, а й органи та агенції.

також слід виділити дві групи інститутів Єс, а саме інститути по-
літичного та неполітичного характеру. зокрема, Європейський Парламент 
буде належати до політичної групи інститутів Єс, так як і Європейська 
рада, рада Єс та Європейська комісія. особливостями даних інститутів 
є те, що вони приймають рішення не одноособово, а спільно з іншими 
інститутами, й оформлюють їх відповідно у певних нормативно-правових 
актах.

тож Європейський Парламент є єдиним інститутoм Європейського 
сoюзу, який обирається на виборах та виконує саме представницькі 
функції, зокрема безпосередньо представляє інтереси громадян всього 
Європейського сoюзу. колишня назва Європейського Парламенту 
є загальна асамблея Європейського об’єднання вугілля і сталі, яка була 
заснована ще у 1951 рoці, проте в 1987 oтримала теперішню сучасну 
назву за єдиним Європейським актом. Парламент діє на певних принци-
пах інституційної системи Єс. Якщо не говорити про основоположні 
принципи такі як принцип правосуб’єктності, принцип надання повно-
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важень та принцип пропорційності й субсидіарності, принцип сумлінної 
співпраці держав-членів, принцип ефективності, прозорості та відкри-
тості, що забезпечують функціонування Єс в цілому, то слід визначити 
ще так звані виняткові принципи саме інститутів Єс, зокрема принцип 
забезпечення балансу між інституціями міжнаціонального та наднаціо-
нального характеру, принцип інституційної рівноваги, тобто всі інститу-
ти діють в межах наданих їм повноважень та принцип поліцентричнос-
ті, згідно якого у Єс наявна велика кількість центрів, проте відсутнім 
є саме політична столиця Єс. Проте неофіційною столицею вважається 
саме місто брюссель. 

Після заснування Єс повноваження асамблеї були дoсить вузькими, 
проте з часом вони надзвичайно розширилися. Поштовхом для цього 
став саме лісабонський договір, який в 2009 році був ратифікований 
всіма державами-членами. саме цей дoгoвір скасував систему трьох oпoр, 
яка була притаманна ще раніше Маастрихтському договору. також 
лісабонський дoгoвір передбачив можливість виходу держав-членів 
з Європейського союзу, встановив та розмежував предмети відання Єс 
та йогo компетенцію, встановив кількість осіб у парламенті. 

крім того, на сьогоднішній день Європейський Парламент із усіх 
семи інституцій Єс пoсідає перше місце, вважається так званим надна-
ціональним органом, якого найчастіше характеризують як представниць-
кий орган Європейського союзу і Європейських співтовариств, який діє 
незалежно від національних органів держав-учасниць, які входять в Єс, 
а його діяльність взагалі практично виведена з-під контролю національ-
них парламентів. Місце розташування Європейського Парламенту є міс-
то страсбург в Франції, де проводяться щoрічні сесії, та в містo брюссель 
в бельгії, де проводяться засідання парламентських комітетів. 

стосовно строку повноваження членів Європейського Парламенту, 
то вони обираються строком на п’ять років, а відповідно голова на два 
з половиною роки шляхом таємнoгo голосування з правoм продовження. 
голова має широке коло повноважень, так як саме він керує засіданнями 
палати, здійснює адміністративні та дисциплінарні функції, приймає 
участь поряд з Президентом комісії та oсoбою, яка головує в раді, в пред-
ставництві співтовариства та сoюзу. у голови звичайно є заступники, 
на даний час їх близько чотирнадцяти та п’ять квесторів, функціями яких 
є нагляд за фінансовими та адміністративними справами депутатів 
Європарламенту. все це також відображається у спеціальному реєстрі, 
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в якому вказується саме професійна діяльність депутатів. заступники та 
квестори обираються одночасно з головою і входять під керівництвом 
гoлoви до складу бюро Парламенту. 

крім того, кожна держава-учасниця Єс сама встановлює процедуру 
проведення виборів. Проте, немає конкретних інструкцій стосовно про-
ведення та реалізації даної процедури, але в основному депутати 
Європарламенту обираються відповідно до національного законодавства 
держав-учасників. Максимальний склад Європейського Парламенту 
є сімсот п’ятдесят депутатів й, звичайно, голова Парламенту, тобто разом 
це сімсот п’ятдесят один учасник. Мінімальна кількість депутатів 
в Європейському Парламенті від держави-члена є шість, а максимальна 
аж дев’яності шість. дана кількість визначається пропорційно до кіль-
кості населення кожної держави-члена. 

за своїм складом Європарламент є однопалатним – внутрішня орга-
нізація якого пов’язана з особливостями його функціонування та працює 
на постійній основі. також Парламенту характерним є внутрішній регла-
мент, що регулює структуру і порядок його функціонування.

звичайно, є перелік посад, несумісних з мандатом депутата 
Європейського Парламенту. це, зокрема члени уряду держави-учасниці, 
члени комісії, судді, генеральні адвокати або канцлери суду Єс, члени 
рахункової Палати, члени консультативного комітету Європейської 
спільноти з вугілля та сталі або члени економічного та соціального ко-
мітету Єес і Євратому. також депутатами не можуть стати члени комі-
тету або іншого органу, який відповідно до статутних договорів розпо-
ряджається коштами співтовариств чи безпосередньо виконує довго-
строкові управлінські завдання, члени ради керівників або директорaту, 
або службовці Європейського інвестиційного банку. дещо схожими 
обмеженнями є й до народних депутатів україни,які не можуть мати 
іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати 
інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприєм-
ницькою діяльністю, крім звісно викладацької, наукової та творчої ді-
яльності [2].

Якщо говорити про законодавчу діяльність Європарламенту, то він 
разом з радою міністрів Єс приймає європейські закони. Право голосу 
парламент має у прийнятті рішень з питань бюджету Єс, освіти, охорони 
довкілля, охорони здоров’я, культури тощо. деякі рішення Єс потребують 
обов’язкового схвалення Європарламенту. це стосується прийняття нових 
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країн у члени Єс, призначення членів і президента Європейської комісії. 
за загальним правилом рішення приймаються простою більшістю голосів. 
Проте, для того щоб засідання Європейського Парламенту вважалися 
правомочними, на ньому необхідна мінімальна присутність третини від 
загального складу обраних членів. за своїм характером голосування може 
бути відкритим, поіменним і таємним.Як правило використовується за-
звичай відкрите голосування за допомогою підняття рук або електронної 
системи, що є досить зручним для швидкого прийняття рішення.

Функціями Європарламенту є, зокрема, законодавча, бюджетна, 
консультативна та функція політичного контролю. до речі, бюджет при-
ймається саме Європейським Парламентом. основними учасниками 
бюджетного процесу є Європейська комісія, Європейська рада, 
Європейський Парламент, які в свою чергу й утворюють бюджетний 
орган та звісно рахункова пaлата, що безпосередньо здійснює функцію 
бюджетного контролю. бюджетні повноваження Європейського 
Парламенту є досить значними і дають йому можливість здійснювати, 
справді, вагомий вплив на політику Європейського союзу в цілому. 

Європарламенту притаманні дві законодавчі процедури, а саме за-
гальна й спеціальна. дану функцію Європейський Парламент ділить 
з Європейською радою, адже саме Парламент і рада видає акти, які 
в свою чергу ініціюються Європейською комісією. а спеціальна про-
цедура означає, що Європейський Парламент за участю Європейської 
ради або Європейська рада за участю з Європейським Парламентом 
ухвалює регламенти, директиви або ж рішення. таку процедуру ще також 
негласно називають процедурою санкціонування. відповідно обрання та 
застосування загальної чи спеціальної процедури залежить саме від 
сфери питання, яку вирішують.

стосовно контрольних повноважень Європарламенту, то можна ви-
окремити саме оголошення вотуму недовіри Європейській комісії. Проте, 
це не означає, що Європейський Парламент має право відправити у від-
ставку саме окремого конкретного комісара. також до праву Парламенту 
у реалізації саме своїх контрольних повноважень належить право про-
водити власні розслідування, тобто застосування так званого інституту 
інтерпеляції, коли Європейська комісія відповідає усно чи письмово на 
поставлені запитання депутатами Європарламенту. 

характерною ознакою консультативної функції Європарламенту 
є застосування її лише до чітко визначеного кола суспільних питань. Як 
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приклад можна навести необхідність консультативного висновку 
Європейського Парламенту для деяких міжнародних договорів, які укла-
даються радою.

винятково важливу роль у роботі Парламенту відіграють комітети, 
які можуть створюватись як на постійній так і на тимчасовій основі, які 
розглядають певні конкретні питання передані їм на обговорення, а також 
питання, що винесено на порядок денний за їх власною ініціативою. слід 
також зауважити, що в розпорядженні Європейського Парламенту зна-
ходяться численні технічні служби та служба перекладу, які об’єднуються 
в секретаріат Європейського Парламенту.

досить важливим чинником незалежності та прозорості Євро-
парламенту є об’єднання депутатів у політичні партії та фракції на за-
гальноєвропейському рівні, що розглядається як важлива передумова для 
формування європейської ідентичності й вираження політичної волі 
громадян союзу згідно ст. 191 договору про заснування Єс [3]. 

до речі, важливим елементом є надання привілей депутатам 
Європарламенту і є майже аналогічні тим, які встановлені для національ-
них парламентаріїв у державах-учасниць. Як приклад можна зазначити 
зокрема індемнітет та імунітет, тобто певна депутатська недоторканість, 
що, дійсно, може визнаватись як гарантією для депутатської діяльності 
в цілому. також Європарламент на час його повноваження призначає 
омбудсмена, який уповноважений приймати скарги від будь-якого гро-
мадянина держави-члена співтовариства, будь-якої фізичної чи юридич-
ної особи, яка мешкає або має зареєстрований офіс в одній з дeржав-
учасниць та щодо якої були здійснені порушення.

отже, підсумовуючи вищесказане, можна дійти висновку, що 
Європейський Парламент є одна з основних інституцій Європейського 
союзу та вважається наднаціональним органом, який в свою чергу пред-
ставляє інтереси надзвичайно великої кількості громадян всіх держав-
учасниць Єс. зважаючи на довготривалу історію буття Європарламенту 
можна сказати, що це інститут, правовий статус і повноваження якого 
зазнали найбільш значних змін, що пішло на користю даному інсти-
туту в його становленні і ролі серед інших інституцій Єс. справді, 
Європарламент найбільш еволюціонував і розвивався у процесі по-
глиблення інтеграції, про що свідчить зміна порядку його формування, 
розширення всіх його повноважень, зокрема як законодавчих, так і контр-
ольних, бюджетних та консультативних. 
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ПраВОВІ аСПЕкТИ ГрОМаДЯнСТВа 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

громадянство Єс – це правовий інститут, який є втіленням право-
вого зв’язку людини і Європейського союзу, який породжує взаємні 
права, обов’язки та відповідальність між ними. у зв’язку з розширенням 
євроінтеграційних процесів, інститут громадянства почали ширше до-
сліджувати правники, саме тому виникають суперечності щодо правової 
природи громадянства Єс, процесу набуття і припинення такого грома-
дянства, відповідності національних правових норм до норм Євросоюзу. 
даний інститут Єс базується на національному громадянстві, але має 
ряд своїх відмінностей, які чітко вирізняють його і дають можливість 
виділити у новий тип громадянства або громадянство suigeneris (єдиний 
у своєму роді).

1  курсант 4 курсу інститут підготовки юридичних кадрів для сбу Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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внаслідок набрання чинності договору про Європейський союз, 
відбулось введення в дію інституту європейського громадянства, осно-
вною роллю якого, було : – захист прав та інтересів громадян держав-
членів; – знак європейської одностайності; – посилення політико-право-
вого зв’язку між Євросоюзом та громадянами.

статтею 17 договору про заснування Європейської спільноти 
(договору про заснування Європейського економічного співтовариства) 
запроваджено громадянство союзу. кожен, хто має громадянство однієї 
з держав-членів, є громадянином союзу. громадянство союзу є додат-
ковим до національного громадянства, не замінюючи його. громадяни 
союзу мають права й обов’язки, що їх надає зазначений договір [1]. 
тобто, національне і громадянство Єс не рівні, друге є лише допоміжним. 
одночасна приналежність до своєї держави та до Євросоюзу дає низку 
переваг громадянам, головним з яких є розширення їх прав.

варто відзначити, що громадянство Єс базується на принципах рів-
ності громадян Єс на наднаціональному рівні та недискримінації гро-
мадян за ознакою національного громадянства (державною належністю). 
рівність передбачає загальнодоступність прав і свобод, що випливають 
з права Єс, громадянам усіх держав-членів, а принцип недискримінації 
дає громадянам держав-членів Євросоюзу, той самий обсяг прав 
і обов’язків, що надаються національним громадянам. особливістю ін-
ституту громадянства є недолік законодавчого закріплення обов’язків 
громадян держав-членів Єс. хоча ч.2 ст.17 договору про заснування 
Європейської спільноти – передбачає, що громадяни союзу мають пра-
ва й обов’язки, що їх надає договір, а стаття 8 проекту конституції також 
вказує на наявність обов’язків у громадян Єс, проте перелік обов’язків 
не є визначеним [1].

важливим моментом є те, що члени сім’ї громадянина Єс мають 
привілеї, незалежно від їх громадянства. член сім’ї (у сімейно-право-
вому аспекті) – це особа, яка має тісний правовий зв’язок із сім’єю, що 
ґрунтується на шлюбі, спорідненні, усиновленні, інших формах влашту-
вання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, харак-
теризується спільністю життя та інтересів, наявністю взаємних прав 
і обов’язків, передбачених сімейним законодавством. директива 2004/38 
надає право членам сімей громадян Єс в’їжджати на територію Єс до 
нього, хоча в них можуть і вимагати пред’явлення візи. також у них 
є можливість працювати та займатися підприємницькою діяльністю 
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в державі-члені Єс, де працює чи громадянин Єс. На членів сімей гро-
мадян Єс поширюються права громадян держави-члена перебування на 
освіту та інші соціальні пільги. цікавим є те, що вони можуть залиша-
тися на території держави-члена Єс після смерті громадянина Єс чи 
розлучення з ним [5].

громадянство Європейського союзу забезпечує правом на консуль-
ський і дипломатичний захист у третіх країнах. тобто, особа, яка має 
європейське громадянство, перебуваючи проїздом або проживаючи 
в державі, де немає дипломатичного представництва країни-учасниці 
Єс, громадянином якої вона є, може звернутися за допомогою в дипло-
матичне представництво будь-якої держави-учасниці Єс.такий захист 
гарантований ст. 20(2), 23 договору про діяльність Єс, ст. 46 хартії 
основних прав Єс, а також директивою 2015/637 про заходи координації 
і співпраці в наданні консульського захисту громадянам, чия держава-
член Єс не представлена в третіх країнах.

Щодо набуття громадянства Єс, то у кожної держави-члена ця про-
цедура відбувається по-різному, через відмінності у законодавстві. але, 
все ж таки, можна виокремити умови, які їх об’єднуюють: – репатріація, 
що означає повернення на батьківщину, з поновленням громадянських 
прав, тобто особа може набути громадянства, якщо вона має предків 
громадян тієї країни; – натуралізація, яка передбачає отримання грома-
дянства, після тривалого проживання на території тієї країни (наприклад 
після вступу у шлюб чи працевлаштування); – особа отримала статус 
біженця, внаслідок обґрунтованих побоювань стала жертвою пересліду-
вань і отримала посвідку на проживання [2]; – отримання громадянства 
при народженні (тільки в тому випадку, якщо один з батьків – громадянин 
країни Єс); – через інвестиційну імміграцію (це офіційні державні про-
грами, які є законним способом отримання другого громадянства в най-
коротший термін, без вимог по проживанню і без здачі тестів на знання 
мови і культури країни) [3].

Під час отримання громадянства Євросоюзу, особі надають паспорт 
Єс, який іноді називають «загальноєвропейським». він видається од-
нією з країн держав-членів та надає його власнику права та обов’язки 
громадянина Єс, має свої переваги та привілеї. Наприклад, громадянство 
Єс надає право на: свободу переміщення (подорожі), право на прожи-
вання, роботу і навчання у всіх країнах-учасницях Єс, рівні права на 
ринку робочої сили Єс [3].
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Підсумовуючи, можна сказати, що громадянство Євросоюзу не існує 
окремо від національного громадянства. воно має свої характерні осо-
бливості, проте щоб його отримати, необхідно виконати певні вимоги. 
цінним є те, що Єс піклується про своїх громадян, навіть якщо вони 
перебувають за його межами. впровадження громадянства Єс 
є об’єднувальним фактором народів, що ще більше заслуговує поваги та 
показує високий правовий статус Європейського союзу.
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Вареня А. Є.1

ПрОБЛЕМа «ДЕфІЦИТУ ДЕМОкраТІї» 
У ЄВрОПЕЙСЬкОМУ СОЮЗІ

для україни, яка закріпила відповідними змінами у конституції 
стратегічний курс до європейської інтеграції, яка послідовно перетворює 
державну політику згідно з проголошеним курсом, вивчення функціону-
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вання інститутів є важливим моментом. На сьогодні, вступ до Євросоюзу 
розглядається багатьма державами як один з привабливих шляхів розви-
тку в процесі їх державно-правового регулювання. безперечно, прива-
бливість членства пов’язана з тими успіхами, які були досягнуті 
Європейським союзом за всю історію свого існування, але крім пози-
тивних моментів, існують певні недоліки функціонування такого утво-
рення.

одним з таких негативних моментів є «дефіцит демократії». 
запровадження цього поняття пов’язують з ім’ям французького юриста, 
експерта з економічних питань Європейського співтовариства жоржа 
веделя, який вказував на необхідність розширення законодавчих повно-
важень Європарламенту та залучення громадян до політичного життя 
через Парламентську асамблею у своїй доповіді від 25.05.1972 р.

союз завжди був центром дискусій науковців щодо браку демократії. 
гостру критику викликало те, що єдиним легітимно створеним органом, 
який формується шляхом прямих виборів громадянами Європейського 
союзу, був Європейський парламент наділений переважно дорадчо-кон-
сультативними повноваженнями, а головним суб’єктом у законодавчому 
процесі виступала рада Єс, яка складалася із представників держав-
членів на міністерському рівні, тобто із представників виконавчої влади 
на національному рівні. таким чином, громадяни Єс практично були 
позбавлені впливу на процес ухвалення рішень. 

Проблему «дефіциту демократії» мав вирішити лісабонський договір 
підписаний 13 грудня 2007 року, яким внесено певні корективи в інсти-
туційну структуру та діяльність Єс. оновлений договір надав нового 
стимулу розвитку наднаціональних органів, підсилив змагальність та 
значення своїх інститутів для громадян Європейського союзу.

так, основними правовими засобами подолання «дефіциту демокра-
тії» в Європейському союзі, відповідно до лісабонського договору, є: 

– посилення ролі Європейського Парламенту, який прямо обираєть-
ся громадянами та наділений більш широкими повноваженнями; 

– залучення національних парламентів до роботи Європейського 
союзу, з метою реалізації принципу субсидіарності; 

– гарантування прав людини та громадянських свобод, в силу того, 
що хартія фундаментальних прав стала юридично зобов’язуючим до-
кументом та набула однакового правового статусу з договорами 
Європейського союзу; 
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– запровадження права на громадянську ініціативу – щонайменше 
один мільйон громадян, які є громадянами значної кількості держав-
членів, можуть запропонувати Європейській комісії в межах її повно-
важень висунути будь-яку належну пропозицію з питань, щодо яких, 
на їхню думку, слід ухвалити правовий акт союзу на виконання 
договорів 

– чітка категоризація повноважень, внаслідок чого відносини між 
державами-членами стануть більш зрозумілими; 

– можливість виходу держав-членів зі складу союзу
запровадження інституту «громадянської ініціативи» дало змогу 

розширити політичні права громадян шляхом закріплення права кожно-
го з них на участь у демократичному житті союзу. Можливість реаліза-
ції такого права означає визнання громадянського діалогу як ключового 
стандарту діяльності, який є продовженням існуючої практики комісії 
щодо проведення широких громадських консультацій у тих випадках, 
коли прийняття законодавчого акта союзу може зачіпати права та інтер-
еси осіб у Єс. 

Необхідно вказати, що лісабонським договором також було закрі-
плено норму про прийняття рішень у раді Єс за принципом подвійної 
більшості, коли враховується не тільки кількість голосів міністрів дер-
жав-членів (55 % або 72 %), а й кількість населення, яку вони представ-
ляють (65 %).

отже, можна дійти висновку, що лісабонський договір суттєво роз-
ширив повноваження Європарламенту, зміцнив принцип верховенства 
права, посилив демократичність союзу, завдяки закріпленням певних 
можливостей, але «дефіцит демократії», брак демократичної легітимнос-
ті інститутів Єс, а також посилення впливу європейської бюрократії, як 
особливу проблему Єс, він, на жаль, не усунув. ці проблеми необхідно 
вирішувати поки це ще може принести позитивний результат, бо якщо 
Єс повністю вичерпає той ліміт довіри, що надали йому громадяни, це 
може призвести до безповоротних наслідків. 

вбачається, що закріплення вже наявних здобутків інтеграції, а також 
реформування інституцій союзу для створення доступного й ефектив-
ного для виборців механізму прийняття рішень на наднаціональному 
рівні, є логічним і назрілим вирішенням цього вкрай важливого і набо-
лілого питання.
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Васіліу К. Є.1

аДаПТаЦІЯ ЗакОнОДаВСТВа УкраїнИ  
ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Як відомо, сьогодні значущість євроінтеграції виходить на новий 
рівень, питання адаптації законодавства нашої держави до права 
Європейського союзу набивають практичного виміру. важливість адап-
тації полягає не тільки у необхідності виконання положень, які визна-
чено в угоді про асоціацію між україною та Європейським союзом, а й 
у потребі кардинально реформувати ті сфери, якість яких не дозволяє 
українській нації відчути на собі європейські стандарти життя. 
актуальність даного питання зумовлює появу великої кількості наукових 
праць, де такі відомі вчені як Петров р. а., Мовчан ю. в., Муравйов в. і., 
суходубова і. в. та інші, висвітлюють свої авторитетні позиції з приводу 
досягнення відповідності правової системи україни acquis communautaire.

Після схвалення Президентом україни у 2000 році Програми інте-
грації україни до Європейського союзу правовий феномен «acquis 
communautaire» починає активно застосовуватись на теренах нашої 
держави [2]. вже тоді відповідність правової системи нашої країни до 
acquis communautaire вважалася метою адаптації законодавства україни 
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до законодавства Єс. згодом було прийнято закон україни «Про 
загальнодержавну програму адаптації законодавства україни до законо-
давства Європейського союзу» у якому було встановлено етапи такої 
адаптації, їхня мета, питання щодо фінансової підтримки цієї адаптації 
тощо [1]. 

На нашу думку, не буде перебільшенням сказати, що даний закон 
україни повернув розвиток нашого законодавства на 180 градусів, вста-
новивши нові політико-правові цілі, оскільки було затверджено нові 
напрями розвитку законодавства, що суттєво впливає на усі сфери сус-
пільства. Процес такої адаптації має полягати не тільки у прийнятті 
нових актів законодавства, які наблизять нас до європейського взірця, 
або внесення змін до них, а й у доведенні їх до реальної роботи у сус-
пільстві, тобто вони мають фактично регулювати суспільно-правові 
відносини. відповідно, спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади, який повинен вирішувати питання щодо реалізації 
державної політики у сфері адаптації законодавства нашої держави до 
законодавства Європейського союзу, було визнано Міністерство юстиції 
україни. зокрема, йому було надано нові повноваження за яких воно 
почало перекладати акти acquis сommunautaire українською мовою, здій-
снювати аналітичний, інформаційний та інший вид забезпечення вико-
нання загальнодержавної програми. 

з цього випливає, що налагодженими мають бути роботи судової, 
законодавчої та виконавчої гілок влади, що вже вказує на величезні 
масштаби роботи. сюди можна віднести вирішення питань щодо на-
лежного фінансування судової влади задля забезпечення її ефективної 
роботи у належні строки, щодо проблеми корумпованості органів дер-
жавної влади тощо. 

важливим є висвітлення сутності джерел acquiscommunutaire, оскіль-
ки сьогодні нема їхнього вичерпного переліку. однак, у доктрині при-
йнято виділяти два види даних джерел – первинні та вторинні. до пер-
винних, як правило, відносять договір про заснування Європейської 
спільноти, договір про заснування Європейського співтовариства з атом-
ної енергії тощо. окрім цього, як ми вже вказували, існують вторинні 
джерела, до них відносять директиви, рішення (у тому числі і рішення 
Європейського суду з прав людини), рекомендації та висновки, акти про 
приєднання нових держав-членів. кожен із цих джерел має надзвичайне 
значення у сенсі приведення нашого законодавства у відповідність із 
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ними. сьогодні ми звикли користуватися даними актами, апелювати до 
рішень ЄсПл і навіть не замислюватися над їхньою природою, що вже 
свідчить про успіхи процесу адаптації. Незважаючи на це, перший етап 
адаптації досі не було виконано належним чином, на нашу думку. Наша 
держава та її органи мають працювати над усіма цілями, які стоять перед 
нами. Має бути запроваджено належний, більш суворий моніторинг 
імплементації актів законодавства україни, ми маємо створити загально-
державну інформаційну мережу з питань європейського права, забез-
печити вільний доступ до неї учасників адаптації законодавства тощо.

інше питання, на якому слід наголосити в цій роботі полягає у від-
сутності єдиної позиції серед наукової спільноти щодо того, наскільки 
наше законодавство має бути ідентичним європейському. хтось має 
чітку позицію, що сама по собі адаптація acquis сommunautaire перед-
бачає повністю встановлення ідентичних правил, які є передбачено у за-
конодавстві Єс, адже так ми зможемо максимально наблизитися до нашої 
цілі [4, с. 642]. 

з іншого боку, деякі вчені зазначають про неможливість стовідсот-
кового приведення внутрішньодержавного законодавства до європей-
ського, оскільки передусім потрібно зауважити те, що такий процес 
вимагає врахування також і чинного законодавства країни та його осо-
бливостей. для прикладу, важливу роль відіграють уже укладені між-
народні угоди країни претендента та перевірка їх на непорушність норм 
Єс [3, c. 46]. 

Ми погоджуємося із науковцями, що представляють останню пози-
цію, які вказують на неможливість повної адаптації. Ми маємо завжди 
враховувати те, що положення нашого законодавства фактично втілюють 
самобутність та духовність нашої нації, як і положення законодавства 
будь-якої іншої країни, яка має ряд власних звичаїв, традицій, власний 
менталітет. безперечно, ми маємо намагатися наблизитись до того рівня 
розвитку права, яким сьогодні можуть пишатися європейці, однак ви-
корінення тих правил, які відтворюють нашу особисту ідентичність та 
не несуть негативної ознаки, є, на нашу думку, зайвим. 

Не зважаючи на те, що в україні існує досить розвинена нормативна 
база, що регулює питання здійснення адаптації україни до законодавства 
Єс, на законодавчому рівні залишається остаточно невирішеною про-
блема визначення концептуального змісту поняття «адаптація законодав-
ства», її сутнісних елементів та ступеня ідентичності законодавства 
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україни з нормами права Єс як результатом здійснення процесу адапта-
ції. саме тому вивчення правової природи адаптації законодавства 
україни до законодавства Єс та внесення відповідних пропозицій щодо 
удосконалення законодавства україни вбачається актуальним завданням 
вітчизняної науки та має важливе значення дляпрактики державотворен-
ня у контексті набуття членства в Європейському союзі[5, c. 30].

Підсумувавши усе вище вказане можемо зробити висновок, що сьо-
годні питання адаптації україни до acquis сommunautaire є важливим 
завданням нашої держави. Ми маємо надзвичайно зважено підходити до 
такої адаптації, повільно, але без затягування, вводити зміни, щоб раці-
онально оцінювати кожну з них та відчувати реакцію суспільства на дані 
зміни. тільки у разі дотримання усіх важливих дрібниць ми отримаємо 
те законодавство, яке дозволить нам жити краще, дійсно відчувати себе 
справжньою європейською спільнотою.
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ЕЛЕкТОраЛЬнІ ПраВа ГрОМаДЯн ЄС

громадянство Єс надає низку прав, додаткових до тих, якими вони 
користуються на рівні національних держав. серед таких прав особливо 
важливе значення мають політичні права, а особливо електоральні права, 
оскільки саме вони пов’язані із правовою можливістю впливати на зміст 
юридично обов’язкових нормативних актів, що приймаються на рівні 
Єс, та загалом долучатися до процесу вироблення політичної стратегії 
розвитку Європейського союзу.

Політичні права і свободи є основними та найважливішими консти-
туційними правами і свободами, що випливають з інституту національ-
ного громадянства. вони розглядаються як забезпечена законом і публіч-
ною владою можливість участі у суспільному і політичному житті краї-
ни та здійсненні державної влади [1, с. 167]. серед політичних прав 
громадян особливе значення мають виборчі (електоральні) права, що 
є головною формою вільного вираження волі народу та його участі у по-
літичному процесі на загальнодержавному та місцевому рівнях. особиста 
участь громадян у діяльності органів державної влади та місцевого само-
врядування, як і через обраних представників, є виразом суверенітету 
народу та формою здійснення принципу народовладдя. логічно, що 
вибори є тим інструментом, який є причинно необхідним для реалізації 
іншої форми народовладдя – представницької.

у межах союзу інститут виборів надає можливість громадянам не 
лише брати безпосередню участь у функціонуванні Єс, впливати на зміст 
рішень, що приймаються його інститутами, а й забезпечує згуртованість 
громадян у межах виборних політичних структур, а також створює прямий 
правовий, політичний та ідеологічний зв’язок із Європейським союзом. 
відповідно до статей 20, 22 договору про функціонування Єс, а також 
статей 39, 40 хартії Єс громадянам союзу гарантується право обирати та 
бути обраними на виборах до Європейського Парламенту та на місцевих 
виборах у державі-члені проживання на таких самих умовах, як і грома-
дяни цієї держави [2, с. 145]. вибори до національних парламентів не 
охоплюються компетенцією союзу, а отже, громадяни можуть брати участь 
у парламентських виборах лише в країні власного громадянства. 

1  студентки 4 курсу інституту підготовки кадрів для органів юстиції україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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відповідно до зазначених вище положень суб’єктами електорально-
го права на виборах до Європарламенту визнаються усі громадяни дер-
жав-членів Єс. При цьому з метою забезпечення рівності громадян Єс 
та недискримінації за ознакою державної належності це право гаранту-
ється як громадянам відповідної держави-члена, так і громадянам інших 
держав-членів, що проживають на її території.

засадничими принципами електоральних прав громадян є принцип 
рівності та недискримінації за національною належністю, які спрямовані на 
забезпечення можливості для кожного виборця незалежно від конкретного 
національного громадянства держав-членів однаково впливати на результат 
виборів при реалізації як активного, так і пасивного виборчого права. вказані 
принципи зумовлюють запровадження однакових умов та однакового об-
сягу реалізації електоральних прав на виборах до Європарламенту в усіх 
державах Єс як для громадян відповідної країни, так і громадян інших 
держав-членів, що проживають на її території. це забезпечується наявністю 
у кожного виборця одного виборчого голосу; рівними можливостями гро-
мадян, які можуть балотуватися на виборах; рівним захистом цих прав на 
загальноєвропейському та національному рівнях.

водночас право Єс у цій сфері повністю не уніфікує вимоги, що 
можуть висуватися до громадян для реалізації виборчих прав, а також 
норми, що регламентують виборчу процедуру. так, не визначено єдино-
го вікового цензу. загальний вік набуття виборчого права в усіх державах-
членах становить 18 років, у той час як в австрії – 16 років, що не вва-
жається порушенням принципу рівності громадян Єс, оскільки для 
участі у виборах до Європейського Парламенту в державі постійного 
проживання встановлюються такі самі умови, що застосовуються до 
громадян цієї ж держави.

На сьогодні законодавством багатьох держав передбачається надан-
ня вказаного політичного права на місцевому рівні. Наприклад, у Швеції 
і данії на виборах до місцевих органів мають право брати участь іно-
земці, які прожили у відповідній адміністративній одиниці не менше 
3 років; в естонії та Нідерландах – будь-які іноземці за умови постійно-
го проживання на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці впродовж останніх 5 років; в ірландії – будь-які особи, які про-
живають в межах відповідної адміністративно – територіальної одиниці 
протягом 15 днів перед днем проведення виборів; в угорщині – будь-які 
іноземці, що постійно проживають на території адміністративно-тери-
торіальної одиниці, незалежно від строків проживання [3]. 
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отже, на сьогодні створена значна правова основа реалізації електо-
ральних прав, що сприяє прискоренню процесів формування Єс як 
«ніколи тіснішого союзу народів Європи, де рішення приймають якомо-
га відкритіше та ближче до громадянина». з огляду на набрання чиннос-
ті угоди про асоціацію та поглиблення інтеграційних процесів з метою 
набуття членства україною в Європейському союзі, національне вибор-
че законодавство потребуватиме значних змін. водночас це загальноєв-
ропейський підхід, який, з одного боку, сприяє посиленню легітимації 
муніципальної влади, а з іншого – спрямований на подолання проблеми 
дистанціювання іноземців та осіб без громадянства, що постійно про-
живають на її території, від політичного життя на місцевому рівні.
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аДаПТаЦІЯ УкраїнСЬкОГО ЗакОнОДаВСТВа  
ДО ЗакОнОДаВСТВа ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ 

Як нЕОДМІнна СкЛаДОВа 
ЄВрОІнТЕГраЦІЙнОГО ПрОЦЕСУ

актуальність даної теми зумовлена тим, що останнім часом пробле-
ма європейської та євроатлантичної інтеграції україни стала важливою 
складовою наукових досліджень. реалізація зазначених процесів потре-
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бує наукової та інформаційної підтримки, міжнародної кооперації фахів-
ців і вирішення низки проблем, що виникають у процесі політичного, 
економічного, соціально-культурного та юридичного зближення із 
Європейським союзом та Нато.

в умовах розширення Європейського союзу поглиблюється і зміц-
нюється його співпраця з україною, що, у свою чергу, посилює євроін-
теграцію нашої країни. Пріоритетним напрямом співробітництва та 
обов’язковою умовою цього процесу є адаптація законодавства україни 
до законодавства Єс (acquis communautaire).

Науковими дослідженнями стосовно руху україни до європейської 
спільноти, її правової та державної політики у сфері європейської інте-
грації займаються чимало вітчизняних науковців. до них, зокрема, мож-
на віднести таких правників як М. баймуратов, л. луць, М. Микієвич, 
р. Петров, к. смирнова, о. трагнюк та інших. у розумінні багатьох на-
уковців адаптація законодавства являє собою процес узгодженого роз-
витку національних законодавств, усунення існуючих між ними супер-
ечностей та формування мінімальних правових стандартів шляхом 
утвердження спільних правових принципів або прийняття окремих 
правових рішень з метою зближення правових систем. адаптація права 
здійснюється в односторонньому порядку.

у процесі реалізації україною процесу адаптації свого законодавства 
18 березня 2004 р. верховна рада прийняла закон україни «Про 
загальнодержавну програму адаптації законодавства україни до законодавства 
Європейського союзу». цей закон визначив механізм досягнення україною 
відповідності третьому копенгагенському та Мадридському критеріям на-
буття членства в Європейському союзі. цей механізм включає адаптацію 
законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, 
необхідні для ефективного правотворення та правозастосування. саме в про-
цесі реалізації зазначеного механізму виникає ціла низка труднощів.

По-перше, багато з держав-членів ще до вступу до Євросоюзу мали 
розвинені політичні, економічні та правові системи, що й стало для них 
відправною точкою інтенсифікації інтеграційного процесу. україна все 
ще перебуває на стадії становлення цих систем, тому для розвитку нашої 
держави потрібно виважено ставитися до вибору норм законодавства Єс, 
які варто запозичити.

По-друге, україні потрібно реформувати застарілу нормативну пра-
вову базу, яка втратила свою актуальність та докорінно змінити правове 
регулювання відносин в цілому.
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По-третє, важливим елементом на шляху євроінтеграції україни 
у сфері нормативно-правового регулювання є адаптація вітчизняної за-
конодавчої термінології до європейської. ця діяльність здійснюється 
шляхом імплементації міжнародних та європейських термінологічних 
стандартів у національне законодавство та право україни. одна з осно-
вних проблем, яка спричиняє колізійну ситуацію в українському законо-
давстві, пов’язана саме з розбіжностями у застосуванні юридичної тер-
мінології. тому постає питання про усунення їх шляхом внутрішнього 
термінологічного узгодження.

отже, процес адаптації українського законодавства із законодавством 
Єс є складним та таким, що потребує вирішення низки проблем, здатних 
затягнути й ускладнити його. однак, сприйняття європейського права, 
реформування правової системи україни згідно з правовими стандарта-
ми та на основі загальних принципів західного права сприятиме розвитку 
україни й дасть їй змогу еволюціонувати та посісти гідне місце серед 
інших держав Євросоюзу. 
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Гулаткан С. В.1

ЗаХИСТ кУЛЬТУрнОГО рІЗнОМанІТТЯ  
В ЗакОнОДаВСТВІ ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

зовнішня політика Єс приділяє велику увагу культурному розмаїттю. 
у зв’язку з цим важливо згадати угоди про партнерство між Єс та тре-
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тіми країнами, які зазвичай містять змістовні культурні положення, 
спрямовані на сприяння культурному співробітництву, міжкультурному 
діалогу та культурній спадщині. існують копенгагенські критерії, яким 
повинні відповідати країни-кандидати, містять посилання, серед іншого, 
на повагу та захист меншин; моніторингові звіти, прийняті Європейською 
комісією протягом процесу вступу, також приділяють особливу увагу 
захисту меншин. 

доцільно зазначити, що у ч. 2 ст. 4 договору про Європейський союз 
йдеться про те, що союз поважає національну індивідуальність держав-
членів. однак, врегулювання культурного різноманіття на внутрішньому 
рівні залишає бажати кращого. Перші європейські акти, що визнають 
необхідність захисту культури та мов меншин, датуються 1980-ми рока-
ми з прийняттям деяких значущих резолюцій Європейського парламен-
ту. Перш за все, йдеться про ідею захисту культурного розмаїття 
в Маастрихтському договорі, який надав співтовариству компетенцію 
«сприяти розквіту культур держав-членів, поважаючи їхнє національне 
та регіональне розмаїття». 

Починаючи з цього положення, яке тепер є статтею 167 дФЄс, є чіт-
кий акцент, який було покладено співтовариством (тепер союз) на 
культуру держав-членів, і необхідність поважати різноманіття, що їх 
характеризує. відповідно до статті 167(2), діяльність союзу має бути 
спрямована на заохочення співробітництва між державами-членами, 
підтримку та доповнення їхніх дій, зокрема, щодо «збереження та охо-
рони культурної спадщини європейського значення». Як тепер визна-
чено статтею 6(c) дФЄс, це має бути кваліфіковано як просту компетен-
цію підтримки та координації діяльності держав-членів.

важливо зауважити, що стаття 167, у пункті 4, містить змістовну 
положення: «застереження про оцінку впливу на культуру» [1, c. 7]: 
«союз приймає культурні аспекти, які враховуються у своїй діяльності 
відповідно до інших положень договорів, зокрема з метою поваги та 
заохочення різноманітності її культур». це тягне за собою існування 
деяких «неявних культурних сил Єс» [2, c. 170]. заохочення та повага 
культурного різноманіття може здійснюватися не тільки в рамках куль-
турної політики Єс: оскільки врахування культурних аспектів має бути 
також інтегровано у всі дії Єс, що мають культурний вимір, заохочення 
та повага культурного різноманіття може опосередковано здійснюватися 
в межах політика Єс і крім культурної. 
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дійсно цікавим, є те, що Єс також повинен враховувати культурний 
вимір інтеграційних заходів для громадян третіх країн, щодо яких він 
може здійснювати допоміжну компетенцію (ст. 79(4) дФЄс). більше 
того, у цьому відношенні Єс має заохочувати заохочення та повагу куль-
турного різноманіття; дійсно, вираз «зокрема», використаний у статті 
167(4), не виключає можливості також пропагувати культури громадян 
третіх [3, c. 87].

у подібному ключі стаття 167(4) дФЄс передбачає деякі неявні 
повноваження Єс у сфері захисту меншин. однак, це ризикує поставити 
захист меншин у підпорядковане положення, де він утворює «об’єкт 
європейського законодавства, головна мета якого не є культурною» [4, c. 
115]. так, перехресний характер культури робить більш можливим до-
тримання культурного різноманіття як непрямого заходу, що входить 
в іншу (некультурну) політику.

стаття 167 дФЄс узгоджена зі статтями 2 і 3 дЄс. стаття 2 кваліфі-
кує повагу до прав осіб, які належать до меншин, як одну з цінностей, 
на яких заснований союз; стаття 3 включає, серед цілей Єс, повагу до 
«його багатого культурного та мовного розмаїття», а також збереження 
та примноження «культурної спадщини Європи». Формулювання цього 
положення дійсно відображає підхід Єс до культурного розмаїття. По-
перше, посилання на повагу до культурного розмаїття Єс надає цьому 
положенню «обмежувальний» відтінок. 

ця риса була особливо очевидною в попередній редакції положення, 
яка стосувалась культурного розмаїття держав-членів; у зв’язку з цим 
положення розглядали як «межу процесу інтеграції» [3, c. 89]. однак ця 
обмежувальна функція, здається, зберігається і зараз; насправді, хоча 
посилання на різноманітність держав-членів більше не включено в нову 
редакцію статті 3, воно все ще присутнє в статті 167(1) дФЄс як обме-
ження для дій Єс, спрямованих на сприяння розквіту їхніх культур 
держав-членів. Як підкреслюють деякі автори, лісабонський договір 
посилив захист меншин і культурного різноманіття не лише завдяки за-
провадженню статті 2 дФЄс, а й завдяки вступу в силу Єс хартія осно-
вних прав (хартія Єс) [5, c. 431].

Подібно до статті 3(3) дЄс, преамбула хартії стверджує, що союз 
пропагує спільні цінності, на яких він заснований, «поважаючи різно-
манітність культур і традицій народів Європи». більше того, хартія за-
кріплює два значущих положення щодо культурного розмаїття та захис-
ту меншин, а саме: стаття 21, яка забороняє дискримінацію також за 
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ознакою приналежності до національної меншини, і стаття 22 про куль-
турне розмаїття.у світлі цього не дивно, що законодавство Єс не визнає 
жодного права за групами меншин. 

це означає, що захист (релігійних) меншин ґрунтується виключно на 
принципі недискримінації. однак цей принцип продовжував сприйматися 
як інструмент, спрямований на забезпечення рівності між особами, а не 
як засіб, що сприяє інтеграції осіб, які належать до меншин. ця відсутність 
захисту чітко випливає з резолюції, прийнятої Європейським парламентом 
у 2018 році про мінімальні стандарти для меншин в Єс.

з цієї причини Європейський парламент наголосив, що політики, за-
снованої на принципі недискримінації, недостатньо і її необхідно завер-
шити. Наголошуючи на необхідності посилення системи захисту меншин 
Єс, Парламент закликав комісію «розробити загальну структуру мінімаль-
них стандартів Єс щодо захисту меншин», включаючи законодавчу про-
позицію щодо директиви про мінімальні стандарти для захисту меншин. 
ця резолюція є значущим кроком уперед і розкриває нове усвідомлення 
необхідності покращення захисту меншин на рівні Єс.

водночас аналіз резолюції показує ще один суттєвий недолік, який 
характеризує слабкий захист меншин за законодавством Єс: ця система 
орієнтована лише на меншини, які мають європейське походження. 
у резолюції чітко йдеться лише про меншини, які складаються з грома-
дян Єс. це не так дивно, оскільки, як уже наголошувалося, договори Єс 
стосуються лише європейської культурної спадщини та культурного 
розмаїття держав-членів. 

справді, як зазначалося вище, як статтю 167(4) дФЄс, так і статтю 22 
хартії можна було б тлумачити ширше, щоб визнати захист меншин і куль-
тур, які мають мігрантське походження. однак це перспектива de iure 
condito, яка, хоча й дуже імовірна, на даний момент далека від реалізації.
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Гусєва Я. А. 1

рЕфОрМУВаннЯ СУДОВОї СИСТЕМИ 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ 

судові органи відіграють важливу роль у житті кожної держави та 
міжнародної організації в силу своїх повноважень. їх діяльність спрямо-
вана на захист прав та свобод громадян, держав від порушень, а також 
здійснення контролю. відповідно до ст. 19 дЄс судова система 
Європейського союзі (далі – Єс) складається з суду справедливості, 
загального суду та спеціалізованих судів, проте останні наразі не функ-
ціонують. така система існує уже кілька років. до реформи у 2015 році 
існував Європейський суд, суд загальної юрисдикції (перша інстанція) 
та трибунал цивільної служби. 

основним поштовхом до реформування судової системи стало вели-
ке навантаження судів, з кожним роком кількість справ збільшувалась. 
Якщо поглянути на щорічні звіти суду Єс, то 2013 році у провадженні 
перебувало 790 справ, а у 2014 році їх кількість збільшилась до 912 [1,2]. 
було запропоновано збільшити кількість суддів, проте ця ідея не була 
підтримана європейським співтовариством, адже після цього довелося 
б збільшити видатки з бюджету на діяльність судових органів. 

Ще однією причиною реформування стала велика кількість скарг на 
порушення ст. 47 хартії основних прав Єс, яка гарантує право на ефек-
тивний засіб правового захисту в суді. справи, які надходили до суду 
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були великі за обсягом, найчастіше стосувалися складних юридичних 
питань, а саме права інтелектуальної власності, захисту прав у сфері 
конкуренції тощо. з огляду на це, для їх розглядусудам потрібно було 
витрачати більше часу, а це призводить до порушення європейського 
законодавства, а саме вимог, які висуваються до суду: розгляд справи 
своєчасно та у розумні строки. Після цього було подано декілька скарг 
на порушення судами ст. 47 з вимогою відшкодування збитків на загаль-
ну суму 26,8 мільйонів євро. 

Як зазначала тучина М. в., хоча зростаюче робоче навантаження за-
вжди було систематичною проблемою, як для суду Єс, так і для суду 
загальної юрисдикції, завантаженість останнього розглядається як осо-
бливо тривожна. дійсно, на тлі швидкого зростання кількості справ, які 
перебувають на розгляді, продуктивність суду загальної юрисдикції зни-
зилася, незважаючи на збільшення чисельності суддівського апарату (в 
рамках розширення союзу) і їх помічників. Паралельно з цими тривож-
ними тенденціями ситуація почала погіршуватися і в трибуналі цивільної 
служби. Причиною послужила нездатність держав-членів заповнити два 
вакантних місця в суді загальної юрисдикції з вересня 2014 р. внаслідок 
розбіжностей щодо того, як повинен здійснюватися принцип ротації [3]. 

з огляду на всі зазначені вище обставини існувала нагальна потреба 
у реформуванні судової системи Єс для того, щоб не було порушення 
прав держав-членів, громадян, щоб суди об’єктивно оцінювали докази 
та якісно розв’язували спори у розумний строк.

згідно з реформою 2015 року було ліквідовано трибунал цивільної 
служби, а справи, які знаходилися на його розгляді було передано загальному 
суду. крім того, за цією реформою передбачалося збільшення чисельності 
суддівського апарату загального суду до 56 суддів, тобто кожна держава-
учасниця повинна призначити по 2 члени. Щодо спеціалізованих судів, то 
їх створення не передбачалось. Європейське співтовариство дійшло до ви-
сновку, що вони не будуть життєздатною альтернативою, тому що на їх 
створення потрібно буде виділяти більше коштів із бюджету. 

таким чином, проаналізувавши причини реформування судової сис-
теми Єс, я дійшла до висновку, що це питання дійсно потребувало ви-
рішенню, проте я думаю, що система, яка існує наразі, не є дієвою, тому 
що у 2019 році на розгляді у суді Єс перебувало 939 справ, що більше 
ніж у 2014 році. деякі вчені, зазначали, що подвоєння суддів та ліквіда-
ція трибуналу не призведе до радикальної перебудови судової системи, 
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але у той час було підтримано саме такі етапи реформування. Я також 
погоджуюся з цією позицією і вважаю, що потрібно розглянути інші, 
альтернативні, способи реформування судової системи Єс. 
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Дворник В. Т.1

рОЛЬ «ПраВа на наДІЮ» В рЕфОрМУВаннІ 
крИМІнаЛЬнОГО ЗакОнОДаВСТВа УкраїнИ: 

ПОрІВнЯЛЬнИЙ анаЛІЗ

Питання захисту прав і свобод людини і громадянина залишається 
актуальним в контексті реформування українського законодавства у від-
повідність до європейського. особливого значення набуває захист прав 

1  курсант інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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ув’язнених в рамках кримінально-виконавчого права, реалізація якого на 
даний момент відбувається в розріз з принципами, встановленими 
в Європейському союзі, до якого україна взяла напрямок на вступ.

в контексті вирішення даної проблеми, є необхідність розглянути 
таке питання, як захист прав та свобод ув’язнених з найсуворішою санк-
цією за кримінальним кодексом україни – довічним ув’язненням. за 
законодавством україни такий вид покарання визначається за вчинення 
особливо тяжких злочинів та не передбачає за собою такої можливості 
як «умовно-дострокове звільнення». На жаль, реалії такі, що для особи, 
яка хотіла би зменшити собі період ув’язнення, в кримінально-виконав-
чому праві не існує такого інституту як «дострокове звільнення особи 
з-під варти», а взамін нього зазначається помилування згідно 87 статті 
кку. При цьому варто зазначити, що за ст.87 кку було звільнено всього 
лише дві особи з дня проголошення Незалежності. таким чином, можна 
сказати, що даний інститут не є функціональним, і більш того, в ньому 
відсутні перспективи на звільнення, так званого «права на надію». [1]

Президент Європейського комітету із запобігання катуванням – 
Микола гнатовський, в одному із своїх виступів зазначив, що для люди-
ни завжди має існувати стимул для кращого поводження, для самовдос-
коналення своєї поведінки. і це дійсно правильно, адже в іншому ви-
падку не буде реалізовуватись найголовніша мета затримання 
особи – виправлення і ресоціалізація засуджених, що є прямим порушен-
ням з боку держави ст. 6 квк україни, де закріплено, що виправлення 
засудженого – це процес позитивних змін, які відбуваються в його осо-
бистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослух-
няної поведінки, а ресоціалізація – свідоме відновлення засудженого 
в соціальному статусі повноправного члена суспільства, повернення його 
до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя 
в ньому. 

відсутність можливості перегляду строку покарання вважається для 
європейської спільноти як одним із видів катування, і як наслідок – по-
рушенням норми статті 3 Європейської конвенції із прав людини. такий 
висновок передусім міститься у відомій справі «Пєтухов проти україни 
№ 2» та в рекомендаціях комітету міністрів ради Європи державам-чле-
нам «Про умовно-дострокове звільнення», де ще крім того вказується на 
те, щоб національні органи влади забезпечили наявність у законодавстві 
умовно-дострокового звільнення там, де воно ще відсутнє. 



102

Міжнародний досвід визначає загальноприйняту класифікацію умов-
но-дострокового звільнення, яка розділяє її на три види: автоматичну, 
дискреційну та змішану. для україни притаманна дискреційна форма 
звільнення довічно-ув’язнених, яка проявляється в тому, що звільнення 
особи залежить від розсуду адміністрації, – такий вид притаманний 
країнам колишнього срср. Європейські країни у своїй практиці засто-
совують більше автоматичну (виконання певних вимог надає змогу за-
судженому вийти на волю) та змішану форму (поєднання автоматичної 
та дискреційної форм).

для вирішення даного питання існує багато пропозицій і з боку дер-
жав-членів Єс.Якщо ж брати для прикладу досвід когось із держав-чле-
нів, то можна сказати, що там в будь-якому разі існує чіткий механізм 
захисту прав довічно-ув’язнених. для Швеції характерною є застосуван-
ня автоматичної форми звільнення. так, після відбуття певної частини 
покарання особа має бути достроково звільнено, за винятком випадків 
спеціального застосування дисциплінарного стягнення у виді відстрочки 
дострокового звільнення [1]. а от Франція схиляється до втілення змі-
шаної форми: там для засуджених за менш тяжкі злочини застосовуєть-
ся автоматична система, а до інших категорій застосовується дискрецій-
на. для кримінально-виконавчого права Франції важливим аспектом 
залишається бажання засудженого змінити свою поведінку, тому в за-
конодавстві держави існує інститут періоду безпеки. він полягає в тому, 
що до засудженого, на протязі відбуття певної частини призначеного 
йому покарання, не може бути застосований жоден з інститутів, спрямо-
ваних на пом’якшення режиму відбування призначеного покарання. за 
загальним правилом, період безпеки застосовується до осіб, які засуджу-
ються до покарання в вигляді позбавлення волі без випробування на строк 
десять і більше років у випадках, спеціально передбачених законом. 
тривалість періоду безпеки складає половину строку покарання, а якщо 
мова йде про пожиттєве ув’язнення – вісімнадцять років. Проте, суд чи 
трибунал може особливим рішенням збільшити його до двох третин 
призначеного покарання, а якщо мова йде про пожиттєве покарання – до 
двадцяти двох років або ж скоротити цей строк. Період безпеки засудже-
ним до пожиттєвого покарання, як правило не зменшується [3].

тим не менш, Франція, на відміну від україни, все ж має в своїй 
системі такий механізм захисту інтересів довічно засуджених. це по-
вторно підтверджує, що цінностіЄвропейського союзу, зазначені 
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у ст. дЄс (у першу чергу – права людини) [?] все-таки сприяють впро-
вадженню в законодавства держав-членів такого права як «право на на-
дію», – тобто на можливість перегляду покарання. Єс стоїть на тому, що 
принцип передбачуваності у сфері дострокового звільнення засуджених 
був би дуже бажаним та доречним, враховуючи статистику держав-чле-
нів та практику ЄсПл [?]. 

Якщо брати для прикладу сполучене королівство, за часів його 
членства в Єс, то там, по-перше, перегляд такого рішення відбувався 
завжди по-різному – все залежатиме від того, який злочин скоїв засудже-
ний, але ця цифра завжди не менша ніж 30 років. для перегляду строку 
засудження існує спеціально утворений для цього державний орган – 
рада з питань умовно-дострокового звільнення, яка створює за своїм 
наказом комісію у складі трьох осіб, – вона і буде приймати рішення про 
звільнення або відмову особі у цьому. далі існує такий порядок, за яким 
з особою зв’язуються за три роки до закінчення мінімального, встанов-
леного судом, строку відбування покарання; кандидат заповняє відповід-
ні форми, користується за бажанням послугами адвоката та оформляє 
документи. На що варто звернути увагу, так це те, що ув’язнений 
в обов’язковому порядку повинен вказати, що він планує робити після 
звільнення, – таким чином це означатиме для комісії, що засуджений 
дійсно пройшов для себе зміни в поведінці і має подальші цілі для до-
сягнення, як і кожен громадянин цієї держави. Процедура розгляду 
справи та прийняття відповідного рішення займає не більше 6 місяців, 
а можливість повторного розгляду настає лише через два роки, якщо 
особу не звільнять за першим разом. крім всього наведеного, і що на 
мою думку є не менш важливим, сполучене королівство гарантує особі 
право на оскарження рішення ради з питань умовно-дострокового звіль-
нення у суді, що дозволяє також реалізовувати один з основоположних 
принципів, вкладених в ЄсПл.

враховуючи вищенаведене, потрібно зробити висновок, що запро-
вадження такого інституту як «достроковий перегляд покарання» необ-
хідний для запровадження в україні задля подальшого руху в євроінте-
граційному напрямі. імплементація в національне законодавство цього 
інституту лише розширить можливості захисту людей та реалізує на ділі 
принципи, закладені за основу в конституцію україни, а створення зла-
годженого механізму вирішення даної проблеми допоможе спростити 
для осіб вихід на свободу та досягнення справедливості. Можемо з ве-



104

ликою ймовірністю прогнозувати, що запровадження таких новел у ві-
тчизняному законодавстві сприятимуть відповідності україни правової 
складової копенгагенських критеріїв членства в Єс.
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Діброва Т. А.1

ХаракТЕрИСТИка ГрОМаДЯнСТВа 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

громадянство – це усталений політико-правовий зв’язок фізичної 
особи з певною державою, який виражається в сукупності взаємних прав, 
обов’язків і відповідальності особи і держави. Проте сьогодні поряд із 
національним громадянством виділяють ще й субсидіарне, додаткове. 
таке громадянство набувають особи, які є громадянами держав членів 
Єс. такий вид громадянства став наслідком стрімкого розвитку європей-
ської інтеграції. 

так, у 1949 р. т. х. Маршалл обґрунтовував необхідність запрова-
дження такого виду громадянства, оскільки, на його думку, громадян-
ство – це «найкращий статус для повного об’єднання народів у співто-
вариство».

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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Як вже було зазначено, досліджуване громадянство відрізняється від 
національного, адже, як зазначає у своїй статті і. в. Яковюк, Єс є над-
національною організацією, яку ще називають «квазідержавою», яка 
реалізує численні суверенні права, властиві державі, однак не є власне 
державою[1]. отже, інститут громадянства Єс не підлягає визначенню 
за допомогою традиційної дефініції, через специфічний гене-
зис. актуальним є питання набуття і втрати громадянства Єс, переліку 
наявних прав та обов’язків. також потребує освітлення питання статусу 
громадян третіх держав, які проживають на території держав-членів 
Європейського союзу.

Щодо історії запровадження досліджуваного інституту, то виокрем-
люють п’ять основних етапів: Паризький самміт (1974 р.), самміт 
Європейської ради у Фонтенбло (1984 р.), підписання Маастрихтського 
договору про Європейський союз(1992 р.), підписання амстердамського 
договору (1997 р.) та підписання договору про конституцію для Європи 
(2004 р.) [2]. Метою було подолання дефіциту демократії, посилення 
захисту прав і свобод людини, підвищення популярності європейської 
інтеграції серед рядових членів співтовариства. 

Нормативне оформлення союзне громадянство отримало при під-
писанні Маастрихтського договору (розділ іі) [3]. Щодо документально-
го закріплення, то воно було здійснено в проекті договору про 
конституцію для Європи. так, у ст. 8 зазначено, що громадянином союзу 
є кожен, хто має громадянство однієї з держав-членів [4].

так як громадянство Європейського союзу є також громадянством, 
то наслідком його набуття має бути поява ряду прав та обов’язків. 
важливо зазначити, що набуваючи загальноєвропейське громадянство, 
особа не втрачає можливості реалізовувати в повному обсязі усі права 
і обов’язки як громадянин конкретної держави-члена Єс. При цьому їй 
гарантований комплекс додаткових прав і свобод, серед яких о. в. святун 
виділяє три основні групи прав залежно від сфери і способу застосуван-
ня а саме: 

1) політичні або електоральні права: право обирати і бути обраним 
на виборах до Європарламенту у державі-члені місця проживання на тих 
самих умовах, що й громадянин цієї держави; право обирати і бути об-
раним на місцевих виборах у державі-члені місця проживання;

2) міграційні або функціональні права: право вільно пересуватися 
і проживати у межах території держав-членів;
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3) запобіжно-захисні права: право громадянина союзу користувати-
ся захистом дипломатичних та консульських установ будь-якої держави-
члена на території третьої країни, де немає представництва держави-
члена, громадянином якої є особа; право на розгляд справ особи неупе-
реджено, справедливо та у розумні строки інститутами, установами, 
службами та агентствами союзу; право на відшкодування союзом будь-
якої шкоди, спричиненої діяльністю інститутів чи їхніми службовцями 
під час виконання обов’язків, а також право звертатися до інститутів 
союзу однією з мов конституції та отримати відповідь тією ж мовою; 
право на вільний доступ до документів інститутів, установ, служб та 
агентств союзу незалежно від їхньої форми; право звернення до 
Європейського уповноваженого з прав людини; право на звернення до 
Європейського парламенту, ради чи комісії[5].

досить важливим питанням є визначення прав та обов’язків громадян 
третіх держав, які на постійній основі проживають в державах-членах 
Єс. так, на саміті у тампері (жовтень 1999 р.) була визнана необхідність 
поступового зближення прав і обов’язків громадян Єс і всіх резидентів, 
які вже живуть в Єс протягом певного періоду часу. таким чином було 
запроваджено нову концепцію громадянства – «цивільне громадянство» 
(civic citizenship), за якою на всіх осіб, які законно проживають на тери-
торії Єс розповсюджується дія базових принципів і обов’язків громадян. 
з метою втілення даної концепції у життя, було прийнято директиву Єс 
про статус громадян третіх країн, які проживають на довгостроковій 
основі, у якій визначено підстави та порядок набуття статусу довгостро-
кового резидента, що законодавчо оформлюється спеціальним дозволом 
на проживання у Єс. власник такого документа у багатьох сферах жит-
тя прирівнюється в правах до громадян держав-членів, а також отримує 
право переїжджати на постійне місце проживання в інші країни союзу 
разом зі своєю родиною. зазначена директива не розповсюджується 
тільки на три країни Єс: великобританію, ірландію та данію. для того, 
щоб отрмиати такий статус та відповідні документи, особа має законно 
проживати на території держави протягом 5 років і надати докази щодо 
законного і стабільного джерела доходу, а також щодо наявності медич-
ного страхування[6]. завдяки цьому особа отримує: право на вільний рух 
та проживання в межах території держав-членів, рівні умови працевла-
штування, освіти, соціального забезпечення, пільг у сфері оподаткуван-
ня, захист від видворення.
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доречним у контексті освітлюваної теми буде навести перелік ознак 
громадянства Єс: воно має субсидіарний до національного громадянства 
характер, а тому громадяни Єс на території різних держав-членів будуть 
мати різний обсяг прав; воно не може впливати на сукупність прав та 
обов’язків, наданих громадянину певної держави на національному 
рівні; громадянство Єс набувається автоматично у зв’язку з наявністю 
громадянства державичлена; наслідком громадянства Єс є автоматичне 
формування нового каталогу прав особи.

відомо, що поняття громадянства поряд із правами, уміщує також 
певні обов’язки. Проте, з огляду на традиційні обов’язки національного 
громадянства, ті, які надаються громадянам Єс апріорі не можуть бути 
тотожними. так, національне громадянство, наприклад, до кола основних 
обов’язків громадянина традиційно відносить військовий обов’язок та 
обов’язок платити податки. Якщо ж спробувати закріпити аналог таких 
обов’язків за громадянами Єс, це безперечно викликало б спротив з боку 
держав-членів Єс, оскільки фактично це можна визначити як передачу 
Євросоюзу реалізацію низки принципових суверенних прав, що зайвий 
раз торкалося б болісної для держав-членів Єс проблеми державного 
суверенітету. тому питання обов’язків громадян Єс не є конкретно ви-
значеним у законодавчих актах, аби не порушувати рівноваги серед 
держав-членів, та, разом з тим, не є цілком дослідженим у наукових колах.

отже, зробивши такий сміливий крок як запровадження громадянства 
Єс, держави-члени подолали ще одну перепону на шляху до політичної 
інтеграції. так, даний вид громадянства, як привілей, який не може існу-
вати окремо від національного, утворює правовий зв’язок громадян дер-
жав-членів із Європейським союзом, що перетворює його з простої орга-
нізації держав-членів на союз народів. цілком обґрунтованою є необхід-
ність його запровадження, адже права осіб не можуть бути цілком 
забезпечені на національному рівні, з огляду на наявність такого загально-
європейського рівня правовідносин. держави-члени ж зі свого боку, мають 
сприяти розвитку і вдосконаленню національного законодавства, аби га-
рантувати приблизно однаковий обсяг прав та обов’язків громадян Єс.
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Драшпуль В. М.1

ІнТЕГраЦІЯ УкраїнИ ДО ЄВрОПЕЙСЬкОГО 
СОЮЗУ: ПЕрЕВаГИ Та нЕДОЛІкИ

сьогодні україна стоїть на шляху до євроінтеграції, кінцевою метою 
якої є набуття членства в Європейському союзі, що передбачає внутріш-
ні реформи, адаптацію європейських стандартів та решту реформатор-
ських процесів. все це справляє неабиякий вплив як на внутрішню, так 
і на зовнішню політику держави, через що розділилися й думки громадян 
з цього приводу. тому й набуває особливої актуалізації питання глибоко-
го та всебічного вивчення наслідків вступу української держави до єв-
ропейського співтовариства. даній проблемі присвячено багато праць 
вчених, серед яких в. о. корнієнко, в. о. степаненко, Н. о. степаненко, 
і. в. Яковюк та інші. 

вибір україною шляху європейського розвитку і перспектива її до-
лучення та інтеграції до Європейського союзу окреслили тривалий та 
нелегкий шлях прогресивних перетворень в українському суспільстві. 
управління процесами інтеграції україни до Єс являє собою вирішення 
поточних і стратегічних проблем розвитку і створення умов для підви-

1  студентка 4 курсу слідчо-криміналістичного інституту Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого
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щення соціального рівня життя в нашій країні згідно з європейськими 
стандартами.

Щороку проводяться всеукраїнські опитування щодо ставлення на-
селення до вступу україни до Європейського союзу, внаслідок чого 
відбуваються дослідження та формуються статистичні дані стосовно 
думки громадян, їх обізнаності в цьому процесі. так, у березні 2021 року 
соціологічною службою центру разумкова було оприлюднено результа-
ти опитування, згідно з якими 59 % респондентів висловилися «за» вступ 
україни до Єс, а 26 % мають протилежну точку зору [1]. 

такі дані соціологічних досліджень допомагають більш чітко зрозу-
міти та отримати загальну «картину» поглядів громадян, їхню асоціацію 
україни з Єс та освіченість у цьому в цілому. Можна стверджувати, що 
Європа є привабливою для українців здатністю до змін з урахуванням 
інтересів людей. до основних переваг від членства в Європейському 
союзі опитувані відносять піднесення рівня життя народу, спроможність 
отримання благ вищого рівня, відкриття кордонів для вільного пересу-
вання, розбудова сектору охорони здоров’я, освіти, яка передбачає на-
дання вільного доступу для молодого покоління до навчання в універси-
тетах держав-членів Єс, а також обмін культурними цінностями [1].

Щодо переваг євроінтеграції у політичній сфері, то з цього приводу 
більше висловлюються політики та вчені, які сюди відносять стабільність 
політичної системи, можливість залучення україни до спільної європей-
ської політики безпеки та оборони, яка буде гарантувати нашій країні 
державний суверенітет і територіальну цілісність тощо. зокрема, науков-
ці степаненко Н. о. та степаненко в. о. зазначають, що в економічній 
сфері євроінтеграція забезпечить вільний доступ до новітніх технологій 
капіталу та інформації, зросте обсяг торгівлі на ринку Єс, буде можли-
вість створення більш сприятливого інвестиційного середовища, що 
підштовхне україну до переходу на вищий рівень економічного розвитку 
[2]. також сюди можна додати об’єднання енергетичних потенціалів 
країн, впровадження у виробництво стандартів Єс, підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняних підприємств та їхнього виробництва на 
світовому ринку. отже, усі вигоди можна умовно поділити на політичні, 
економічні, соціальні та ідеологічні. 

втім слід розуміти, що євроінтеграція – складний, багаторівневий 
процес, який потребує радикальних змін та перетворень, в якому перед-
бачається, що україна як учасник Євросоюзу має слідувати ряду пунктів. 
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серед негативних наслідків вступу української держави до європейсько-
го співтовариства виокремлюють наступні:

• у політичній сфері: часткове обмеження суверенітету, погіршення 
відносин з країнами сНд та іншими країнами, невизначеність місця 
україни в стратегії розвитку Єс; 

• в економічній сфері: переміщення до україни шкідливих вироб-
ництв, складність переходу до цін європейського рівня, використання 
дешевшої ресурсно-сировинної бази україни, перешкоджання нормаль-
ному розвитку вітчизняного підприємництва через економічне відста-
вання від більш розвинених країн Єс;

• у соціальній сфері: незаконна міграція, демографічний спад, підви-
щення рівня безробіття, ускладнення візового режиму зі східними країнами;

• в ідеологічній: падіння духовності, проблеми наднаціональної 
ідентичності, розмивання національної самобутності україни тощо [3]. 

зокрема, науковці зазначають, що у правових цінностях і традиціях 
сконцентровано позитивний досвід попередніх поколінь, який дозволяє 
суспільству обрати оптимальний шлях подальшого державно-правового 
розвитку. саме тому правова культура відображає нерозривну єдність 
минулого, сучасного стану правової системи і суспільних уявлень про її 
майбутній (бажаний) стан [4].

слід також звернути увагу на те, що на даний момент перед україною 
все ще постають перепони, які заважають приєднанню до Єс. самі 
українці сюди відносять корупцію, повільний темп реформ, воєнні дії на 
донбасі, низький рівень економічного розвитку [3]. деякі вчені до пере-
шкод на шляху поглиблення інтеграційних процесів визначають низький 
рівень поінформованості людей; сумніви стосовно вигідності євроінте-
грації для населення, оскільки деякі експерти дотримуються позиції, що 
більше переваг від цього отримують держави-члени, використовуючи 
ресурси україни; можливе розірвання відносин з іншими країнами; хви-
лювання мешканців щодо конкурентоспроможності товарів українсько-
го виробництва на європейському ринку та відтік високоякісних кадрів 
за кордон; правосуддя та корупцію в країні [3].

Ще однією з причин гальмування процесу євроінтеграції може стати 
менталітет, який формується роками. хоча багато науковців стверджують, 
що українці ментально більше європейці, ніж самі країни Єс, але соціо-
логічні опитування дають дещо інші дані. так, відповідно до опитування, 
яке проводилось у серпні 2021 року стосовно самоідентифікації насе-
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лення – 75 % респондентів ідентифікують себе громадянами україни, 
26 % – відчувають себе європейцями, а 21 % все ще почувають себе 
«радянською людиною» [5]. без зміни менталітету країни цей процес 
може уповільнюватись, оскільки не все суспільство підготовлене до 
нового загальноприйнятого стилю життя.

таким чином, можна дійти висновку, що складнощі процесу євроінте-
грації нині є назрілою проблемою, яка викликає неабиякий інтерес та дис-
кусії серед вчених. вступ україни до Європейського союзу розглядається 
як у позитивних, так і негативних аспектах, що підтверджується науковими 
працями та соціологічними опитуваннями населення. Набуття членства Єс 
є нелегким та поступовим, однак досить перспективним шляхом для нашої 
держави, який призведе до розвитку та цивілізованості останньої. 
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Дюба В. О.1

«ДЕфІЦИТ ДЕМОкраТІї» ЄС: анаЛІЗ ПрОБЛЕМИ

термін «дефіцит демократії» вперше був використаний під час деба-
тів у Європейському парламенті щодо проекту договору про 

1  курсантка 4 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби без-
пеки україниНаціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого



112

Європейський союз на початку 1980-х років. у Єдиному європейському 
акті 1986 року, однією з цілей Єс, є завдання поповнення «дефіциту 
демократії» в процесі прийняття рішень.

дебати про дефіцит демократії у Євросоюзі тривають уже кілька ро-
ків. основною причиною є наростаюча бюрократизація союзної вико-
навчої влади та віддалення влади від громадянина. виникають різні 
концепції її ліквідації. радикально змінилося місце держави, виникли 
регіональні структури та транснаціональні корпорації, настала реалока-
ція влади на місцевий та наднаціональний рівні, скоротилися владні 
можливості держав, збільшилась їхня відповідальність.

концепція «дефіциту демократії» використовується при констатації 
положення про те, що Європейський союз та його органи є недостатньо 
демократичними і внаслідок їхнього складного способу функціонування, 
неналежним чином враховують інтереси громадян. для громадського 
сприйняття система Європейського союзу загалом представляється так: 
домінуючу роль, з одного боку, відіграє орган, одночасно маючий зако-
нодавчі і виконавчі повноваження (рада Європейського союзу), з іншо-
го боку – орган, якому бракує справжньої демократичної легітимності 
(Європейська комісія). 

у процесі європейської інтеграції дедалі гостріше постало питання 
демократичної легітимації.

дефіцит демократії – явище, притаманне сучасним демократичним 
режимам або міжнародним організаціям, яке характеризується недо-
статнім рівнем демократичної легітимності їх інститутів та певною не-
відповідністю їх діяльності, механізмів та процедур сучасним демокра-
тичним стандартам [1, с. 124].

у європейському дискурсі наукових досліджень термін «дефіцит 
демократії» вживається у двох випадках і, відповідно, може бути тлума-
чений двояко.

По-перше, цим терміном прийнято позначати невідкладність для Єс 
іншого формату демократії, відмінного від демократій інших об’єднань 
держав, оскільки Єс, не будучи державою, фактично реалізує суверенні 
права держави – прийняття та виконання законів. зазначена невідклад-
ність диктується за рахунок акцентування морально-політичних переваг 
інтеграційного проекту – способів легітимації політичного устрою 
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Європейського союзу та його подальшого розширення. адже членство 
дедалі більшої кількості країн-учасниць не так пов’язане з ідеями, на 
яких свого часу ґрунтувалося створення європейської спільноти в по-
воєнну епоху, скільки обумовлено, іноді, майже суто економічним роз-
рахунком. крім того, процес прийняття рішень загострює проблему їх 
легітимності, що приймаються цим центром.

Проблема «дефіциту демократії» в Єс часто пов’язана з відсутністю 
легітимності, як «ставлення населення до існуючих інститутів влади та 
обов’язкових правил, які ці інститути виробили». відсутність легітим-
ності, у свою чергу, пов’язана з недосконалістю механізму інституційної 
системи Єс [3], яка проявилася в процесі поглиблення та розширення 
інтеграції.

Можна стверджувати, що питання дефіциту демократії має два осно-
вних аспекти: по-перше, проблеми функціонування політичної системи 
Європейського союзу, по-друге, відсутність загальноєвропейської іден-
тичності, проблема наближення Єс до громадян та їх незацікавленість 
політикою союзу.

тенденція до поглиблення процесів європейської інтеграції, змістом 
якої є трансформація політичних систем країн-учасниць, внаслідок ба-
жання створити «все міцніший союз» між народами та пов’язаний з нею 
феномен наднаціональності, обертаються для Європейського союзу 
«пасткою дефіциту демократії».

На сьогоднішній день існує досить багато концепцій та проектів, 
націлених на знищення дефіциту демократії в Єс, які за своєю суттю 
мають різний характер та значущість. 

серед них – пропозиції інституційної модернізації – прямі національ-
ні вибори членів ради, незалежно від процедур становлення уряду. 
Є також проекти збільшення значущості референдумів та запроваджен-
ня однакових правил їх проведення у всіх країнах. Незалежно від цього, 
метою модернізаційних планів є збільшення легітимності певних органів, 
шляхом запуску проєвросоюзних тенденцій. 

Є й голоси, які йдуть далі, які вказують на необхідність нового ви-
значення поняття демократії так, щоб воно було адекватним до змін, що 
відбуваються в рамках глобалізації, відходу від сприйняття демократії 
з використанням категорій, що виникли для аналізу ситуації у національ-
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ній державі. справа у виробленні механізмів і процедур, які б встанови-
ли додаткову систему для демократичних інститутів, починаючи з міс-
цевого рівня до глобального. При цьому йдеться не про заміщення старих 
структур, а про їхнє збагачення новими інститутами (механізмами, 
процедурами), що відповідають сучасним реаліям.

отже, проблема «дефіциту демократії» полягає у відсутності достат-
ніх правових механізмів для громадян держав-членів, щоб безпосередньо 
впливати на зміст політичних рішень, які приймаються на рівні Єс. 

з цього приводу о. Я. трагнюк зазначає, що «наявність проблеми 
«демократичного дефіциту» не означає, що політична система Єс є не-
демократичною як така. це відображає труднощі, пов’язані зі спробами 
розвитку демократії на наднаціональному рівні, поза рамками традицій-
ної національної держави» [2, с. 88].

комітет регіонів відіграє важливу роль у подоланні дефіциту демо-
кратії, його головна роль полягає в піднесенні думки, поглядів місцевих 
і регіональних органів влади на наднаціональний рівень.

Підсумовуючи, можна сказати, що «дефіцит демократії» є серйозною 
проблемою для Європейського союзу, яку потрібно вирішувати, поки це 
ще може дати позитивні результати, тому що після того, як Єс повністю 
вичерпає межі довіри, що надали йому громадяни, це може призвести до 
незворотних наслідків. тому єдиним розумним рішенням у цій ситуації 
є переоцінка та посилення впливу громадян на роботу інституцій 
Європейського союзу.
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Дядюша А. Р. 1

крИЗа ВЗаЄМОВІДнОСИн МІЖ ЄВрОПЕЙСЬкИМ 
СОЮЗОМ Та ПОЛЬСкОЮ рЕСПУБЛІкОЮ 

В кОнТЕкСТІ ВЕрХОВЕнСТВа ПраВа 

Принцип «верховенства права» в сучасних демократичних режимах 
являється опорною стіною для надбудови юридичних норм, спрямованих 
на дотримання прав і свобод людини та громадянина. Європейський 
союз (далі – Єс) існує шляхом трактування первинного права та вторин-
ного права, бо їх загальність у нормотворчому процесу недостатньо 
регулює ті, чи інші відносини [3]. 

у призмі верховенства права договір про Європейський союз (далі – 
дЄс) від 07.02.1992 року та договір про функціонування Європейського 
союзу (далі – дФЄс) від 25.03.1957 року є одними з тих, які стали кри-
тично обговорюватися в органі конституційного контролю республіки 
Польща – конституційному трибуналі, а також в угорщині. Позиція 
останніх полягала у тому, щоб переглянути принцип «верховенства пра-
ва» за компроміс у прийнятті бюджету Єс. конфлікт виник внаслідок 
формування у липні 2020 року фонд відновлення Next Generation EU, що 
передбачає надання кредитів і грантів усім членам Євросоюзу для під-
тримки їхніх економік у часи пандемії і вбачався як інструмент дотри-
мання основоположного принципу. Проте Польща та угорщина розці-
нили формулювання «в найкращому випадку як занадто розмите, а в 
найгіршому – як цілеспрямовану акцію проти своїх урядів». з цих пір 
конфлікт між рештою держав, європейськими інституціями та новоство-
реним дуетом не припиняє розпалюватись.

демократія в суспільстві XXIст., яка є складовою верховенства пра-
ва та третьою основною цінністю ради Європи, не може існувати без 
інституту конституційного контролю, який є притаманною рисою, го-
ловною перемінною та основою для співвідношення влади народу з дер-
жавним апаратом. 

рушійною силою в розбіжностях правового трактування норм щодо 
дотримання Польською республікою зобов’язань згідно з законодавством 
Єс є рішення великої Палати суду Єс про республіки Польщі від 
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05.11.2019 року по справі с-192/18 [4]. дане рішення звертає увагу дер-
жаву-члена на реалізації принципу рівних можливостей і рівного став-
лення до чоловіків і жінок в питаннях зайнятості та професії, що зазна-
чені у ст. 157 дФЄс, ст. 5(а) та 9 (1) директиви 2006/54/ЄC Європейського 
парламенту і ради Єс від 05.07.2006 року та абз. 2 п.1 ст. 19 (дЄс). закон 
республіки Польща, який був прийнятий 12.07.2017 року знизив пенсій-
ний вік суддів, суддів верховного суду та прокурорів, що порушувало 
законодавство Єс. констатація даного факту, з юридичного і фактично-
го боку полягає у прийнятті стороною, яка не дотримується зобов’язань – 
належного законодавства. 

Проте, 07.10.2021 року конституційний трибунал республіки Польща 
здійснив наступний (репресивний) конституційний контроль, який визнав 
невідповідність законодавства Єс та рішень суду Єс конституції Польщі. 
дане рішення Ref. №. K 3/21 (далі – рішення K 3/21) зупиняється на 
декількох моментах, фундаментальних щодо укріплення принципу вер-
ховенства права Єс [6]. 

відповідно до п.1 рішення K 3/21 суддями зазначено, що попри по-
ложення абз. 1 та 2 ст. 1 у поєднанні зі ст. 3 (3) дЄс, які встановлюють 
створення Єс рівними та суверенними державами, ці норми демонстру-
ють динаміку, яка : 

– відповідає діям органів Єс поза рамками поза рамками компетен-
ції, наданої їм республікою Польща в договорах;

– позбавляє конституцію республіки Польща статусу найвищого 
законодавчого акту, яка має пріоритет щодо її обов’язкової сили та за-
стосування [5];

– не дає можливості республіці Польща функціонувати як суверен-
на та демократична держава, що не відповідає положенням ст. 2, ст. 8 та 
ст. 90 (1) конституції республіки Польща [7]. 

у п.2 рішення K 3/21 звернено увагу на ст. 19 (1) дЄс, яка, на їх 
думку, з метою забезпечення ефективного правового захисту у сферах, 
охоплених законодавством Єс, надає національним судам будь-якої 
юрисдикції право як обійти положення конституції під час судового 
розгляду, так і виносити рішення на підставі положень, які не 
є обов’язковими, скасованими сеймом та/або постановленими 
конституційним трибуналом як несумісні з конституцією [5]. 

Положення, зазначенні у рішенні K 3/21, звучать вперше на теренах 
Європи. одним із дієвих інструментів верховенства права є принцип 
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pacta sunt servanda, який полягає у виконанні зобов’язань країною, яка їх 
на себе взяла [3]. ця норма міститься у ст. ст. 26, 27 віденської конвенції 
про право міжнародних договорів від 23.05.1969 року та є правилом, яке 
виконується без додаткових зазначень усіма державами. тому прийняття 
відповідного рішення конституційним трибуналом республіки Польща 
містить для країни декілька наслідків: 

1) правова процедура оскарження рішення K 3/21;
2) застосування фінансових інструментів впливу при програмі «Нове 

покоління Єс»;
3) застосування процедури позбавлення членів Єс певних прав, 

пов’язаних із членством у співтоваристві (право на голосування, пред-
ставництво та інше). 

отже, хоч і в основі правової системи Польської республіки є писа-
на конституція, що визначає положення, на які посилається 
конституційний трибунал у п.1 рішення K 3/21, проте це не означає 
очевидне ігнорування покладені на державу зобов’язання. Принцип 
верховенства права спрямований на захист кожного громадянина, а не-
виконання застережень великої Палати суду Єс є грубим порушенням 
існування об’єднання країн Європи [2]. Ще однією основою, на якій 
тримається Євросоюз – це захист спільних цінностей: свободи, демокра-
тії, рівності та поваги до прав людини [1]. це є тим, що об’єднує усіх 
країн-членів та має продовжувати існувати для підтримки союзу. 
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Ємелін Б. С.1

ОСнОВнІ наПрЯМкИ аДаПТаЦІї 
кОрПОраТИВнОГО ЗакОнОДаВСТВа УкраїнИ 

ДО ПраВа ЄС

україна вже не перший рік хоче бачити себе членом Європейського 
союзу, проте представники об’єднання неодноразово зазначали, що наша 
держава ще не готова до вступу у Єс. Питання про адаптацію україн-
ського законодавства до права Єс постало після підписання угоди про 
партнерство та співробітництво між україною і Європейськими 
співтовариствами. Підписавши дану угоду, україна взяла на себе 
зобов’язання вживати заходів для поступового приведення національно-
го законодавства у відповідність із законодавством Європейського 
союзуу визначених сферах. особливої актуальності дана тематика на-
була після підписання угоди про асоціацію Єс з україною. 

законодавство україни, його принципи та положення не в повній мірі 
відповідають ідеології Єс, що є перешкодою до членства. у країні досі 
залишається корупція на високому рівні, обхід податкових стягнень 
у державу, що позначається на нестабільності економіки – це – лише 
деякі з нагальних проблем, які потребують якнайшвидшого вирішення. 
визначення європейського вектору розвитку україни в моделі міжнарод-
ного співробітництва як пріоритетного передбачає використання євро-
пейських стандартів у сфері права. це неможливо без ретельної адапта-
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ційної роботи щодо приведення внутрішньої правової системи у відпо-
відність до системи, яка існує в країнах Європейського союзу.

до сфер, де потрібно адаптувати законодавство належать митне пра-
во, законодавство про компанії, банківське право, бухгалтерський облік 
компаній, податки, включаючи непрямі, інтелектуальна власність, охо-
рона праці, фінансові послуги, правила конкуренції, державні закупівлі, 
охорона здоров’я та життя людей, тварин, рослин, довкілля, захист прав 
споживачів, технічні правила і стандарти, транспорт, енергетика, вклю-
чаючи ядерну

Перш за все, варто зазначити, що під адаптацією законодавства вар-
то розуміти процес приведення законодавства та нормативно-правових 
актів у відповідність до правової системи Єс. така адаптація здійсню-
ється у відповідності до acquis communautaire.

Якщо більш глибоко досліджувати адаптацію у сфері корпоративно-
го права, можна сказати, що останні зміни в законодавстві були довгоочі-
куваними і стали проривом у корпоративному та фінансовому секторах. 
Перспектива членства в Єс була визнана найсильнішим зовнішнім 
фактором внутрішньополітичних змін в україні. Євроінтеграційна транс-
формація українського законодавства в контексті захисту прав акціонерів 
проявилася через імплементацію директиви 2004/25/Єс до закону 
україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій.Якщо говорити про 
економічну складову копенгагенського критерію членсва в Єс ,як важ-
ливого чинника , що впливаж на розвиток корпоративних відносин 
в україні , то зазначимо , що економіка україни ще не оговталася від 
негативних наслідків світової фінансової кризи 2008 року, національної 
кризи 2015 року, нинішньої кризи, спричиненої пандемією COVID-19. 
така ситуація демонструє спадну динаміку, а зміни , не дають реального 
ефекту.

гармонізація українського законодавства ускладнюється небажанням 
бізнес-середовища україни відповідати правилам Єс. аналізуючи ді-
яльність ат. динаміку ринку цінних паперів, фондового ринку та транс-
формацію українського законодавства, ініціативи окремих гілок влади, 
можна сказати, що україна рухається у правильному напрямку, але не-
достатньо швидко формує державу з реальною ринковою економікою. 
однією з основних проблем недосконалості процесу проведення адап-
тації законодавства україни до права Єс є недосконалість організацій-
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ного забезпечення даного процесу. зокрема, це стосується розпороше-
ності та нестабільності інституційного механізму проведення адаптації. 
в україні відсутній єдиний чітко визначений орган, відповідальний за 
євроінтеграційний процес.[1]

таким чином, можна зробити висновок, що адаптація українського 
корпоративного права до законодавства Єс має здійснюватися не лише 
у зв’язку з діючими директивами Єс, а й відповідно до загальних тен-
денцій та перспектив розвитку європейського корпоративного права.

Список використаної літератури:
1. стешенко в. М. Набрання чинності угоди про асоціацію між україною та 

Європейським союзом. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. с. 428–430.
2. зеркаль о. в. інституційний механізм адаптації законодавства україни до 

права Єс.https://minjust.gov.ua/m/str_4748.
3. Яковюк і. адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: про-

блема співвідношення. Вісник Національної академії правових наук України. харків 
: Право, 2012. № 4. с. 29–42.

4. Яковюк і. в. адаптація законодавства україни до законодавства Європейсько-
го союзу: проблеми реалізації. Державне будівництво та місцеве самоврядування : 
збірник наукових праць. харків : Право, 2012. № 24. C. 37–49.

Науковий керівник: бойчук д. с., к.ю.н., старший викладач кафедри права Євро-
пейського союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Згурський Д. С.1

ЦІннОСТІ ЄВрОПЕЙСЬкОГОСОЮЗУ

основою культури будь-якого суспільства є соціальні цінності. вони 
є одним із основних інтегруючих факторів суспільства, соціальної спіль-
ноти чи групи, чинником, що визначає соціокультурну ідентич-
ність. достатньо часто як прикладом таких цінностей називають ціннос-
ті Європейського союзу. 

справді, Європа сьогодні є не стільки географічним поняттям, скіль-
ки ціннісним поняттям, оскільки європейські цінності становлять базо-
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ві основи ліберально-демократичних інститутів на західноєвропейсько-
му просторі, межі яких не обмежені географічними особливостями 
країни, що належать до європейської частини світу. Ядром європейських 
цінностей є ліберальні фундаментальні права і свободи людини, демо-
кратичні принципи державного устрою, а також правова та соціальна 
держава. 

Європейські цінності є не тільки загальним абстрактним по-
няттям, але й мають конкретне практичне вираження через правові 
норми, закріплені в низці базових документів Європейського союзу. 
Фундаментальною основою європейських цінностей є права і свободи 
кожної людини та рівність усіх перед законом.

Європейська інтеграція, що тривала протягом усієї другої половини 
хх ст. і логічно перейшла на новий рівень зістворенням у 1992 році 
Європейського союзу, якраз і є наслідком переслідування та становлен-
ня європейських цінностей та демократизації всього європейського про-
стору.

основні ціннісні основи Єс відображені в хартії основоположних 
прав Європейського союзу [1]. Проект документа був урочисто проголо-
шений на засіданні Європейської ради 7 грудня 2000 року, а повну юри-
дичну силу він набув 1 грудня 2009 року разом із набуттям чинності 
лісабонського договору. Прийняття цього документу було викликано 
необхідністю визначити спільні цінності нового політичного утворення 
(Європейського союзу) та гарантувати основні права громадян у контек-
сті законодавства та інститутів Єс. у хартії права і свободи громадян 
Єс постали як цінності всіх держав-членів Єс, на яких ґрунтується ді-
яльність інституцій Єс, як зазначено в преамбулі документа: «Народи 
Європи, формуючи все більш згуртований і тісний союз вирішили разом 
будувати мирне майбутнє на основі спільних цінностей… Європейський 
союз сприяє збереженню та розвитку цих спільних цінностей для по-
ваги до різноманіття культур і традицій народів Європи, а також за на-
ціональну ідентичність держав-членів та організацію їхньої державної 
влади на національному, регіональному та місцевому рівнях» 
[1]. загаломхартія складається з 54 статей, розділених на сім розділів. 
Перші шість – основоположні цінності, а останній – сьомий розділ, ре-
гулює та тлумачить застосування документа [2, с. 37]. отже, основні 
цінності, визначені європейським співтовариством і зафіксовані в до-
кументі, включають: 
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– гідність (розділ 1, ст. 1–5): права та гарантії, що забезпечують 
гідне існування людини в суспільстві: право на життя, право на особис-
ту безпеку, заборону катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, поводження, покарання, звільнення від рабства 
та підневільної сили; 

– свободи (глава 2, статті 6–19): основні громадянські та політичні 
свободи, закріплені в Європейській конвенції з прав людини: право на 
свободу та особисту недоторканність, повага до приватного та сімейно-
го життя, захист особистої інформації, свобода думки , совісті та релігії, 
свободи вираження поглядів та свободи інформації, свободи зібрань та 
асоціацій, а також певних соціальних прав: право на освіту, свободу про-
фесійної діяльності та право на працю, свободу підприємництва, право 
власності; 

– рівність (розділ 3, статті 20–26): рівність людей у   їхніх правах, 
недискримінація, культурне, релігійне та мовне розмаїття, рівні права 
між чоловіками та жінками, захист прав дитини та літніх людей; 

– солідарність (розділ 4, ст. 27–38): цей розділ містить певні трудо-
ві права та відображає деякі положення Європейської соціальної хартії, 
яка вже стала частиною законодавства Єс: право працівників на інфор-
мацію, право на ведення переговорів та колективні дії, право на послуги 
з працевлаштування, захист від незаконного звільнення, справедливі та 
рівні умови праці, соціальне забезпечення та соціальна допомога, охо-
рона здоров’я, захист навколишнього середовища та права споживачів; 

– громадянство (розділ 5, ст. 39–46): активне та пасивне виборче 
право на виборах до Європейського парламенту та на муніципальних 
виборах, право на належне врядування, право доступу до документації, 
право на звернення до омбудсмена Єс, свобода переміщення та про-
живання.

– справедливість (розд. 6, с. 47–50): закріплюються не стільки пра-
ва, скільки гарантії прав особистості, переважно в рамках кримінально-
го процесу: право на ефективний правовий захист і

доступ до неупередженого суду, презумпція невинуватості та право на 
захист, забезпечення принципів законності та дотримання покарання за 
досконалий злочин.

Як ми знаємо, шість базових цінностей Європейського союзу – це 
світоглядні принципи, а саме: повага до людської гідності, свобода, де-
мократія, рівність, верховенство права та повага до прав людини, включ-
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но з правами меншин.Призупинення членства. Правовою підставою 
призупинення членства держави в Єс є встановлення факту постійного 
та істотного порушення цінностей, на яких ґрунтується союз. таким 
чином, практичне значення цінностей Єс полягає в тому, що вони є опо-
рою всього Єс і їх дотримання є обов’язком для кожного члена Єс [3, 
с. 91].

таким чином, європейські цінності не лише абстрактні значення, а й 
цілком конкретний вираз у формі основних прав, свобод тощо, закріпле-
них у відповідних документи Європейського союзу.
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Зозуля Л. Р.1

ДЕМОкраТІЯ У ЄВрОПЕЙСЬкОМУ СОЮЗІ. 
ПрОБЛЕМИ її ДЕфІЦИТУ

сьогодні не можна уявити своє життя без демократії, яка у державі 
визначає народ легітимним джерелом влади. також не можна подумати 
про Європейський союз, який існував би без демократії, як політичного 
режиму, адже він створений для того аби створювати безпечні і сприят-
ливі умови життя для своїх громадян в демократичних країнах. саме 
завдяки такому способу публічного управління як демократія, суспіль-
ство, можна сказати, перетворюється на громадянське, тобто таке, в яко-
му кожний член може брати участь в управлінні державними чи громад-

1  курсант 4-го курсу інституту підготовки юридичних кадрів для сб україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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ськими справами, контролювати діяльність державної влади, виступати 
із громадською ініціативою. 

у Європейському союзі демократія має місце поряд з основними 
чинниками, які його скріплюють, такими як фундаментальні права 
людини та верховенство права. в основі демократія Єс містить три 
основні принципи: рівність, представництво та участь. Принцип рівно-
сті регулюється ст. 9 дЄс, яка зазначає, що кожний громадян Єс отри-
мує однакову увагу від установ, органів, служб та агенцій, тобто Єс 
в усіх своїх діях дотримується такого принципу щодо своїх громадян. 
Принцип представництва чітко видно у функціях Єс, наприклад, члени 
Європейського Парламенту обираються шляхом прямого публічного 
голосування, Європейський Парламент із радою Міністрів приймають 
юридично-обов’язкові акти Єс – регламенти, директиви, рішення, за-
тверджують бюджет та ратифікують всі міжнародні угоди Єс. Принцип 
участі надає право громадянам отримувати інформацію про всі дії союзу, 
згідно цього інституції у свою чергу діють відкрито та прозоро. 

так як Єс прагне до розширення своєї території миру та безпеки, 
підтримує сталий розвиток планети, розробляє і реалізує зовнішню по-
літику, ділиться із своєю практикою та досвідом з країнами, які є за його 
межами аби знищити бідність, захистити права людей. для розвитку 
демократії, верховенства права, дотримання основоположних прав і сво-
бод людини у регіонах, де спостерігається найбільший ризик їхнього 
порушення, Єс створив і використовує європейський інструмент з де-
мократії та прав людини, завдяки якому ставляться і вирішуються за-
вдання, а також здійснюється контроль за їхнім виконанням. 

ч.2 ст.1 договору про Європейський союз трактує, що стратегічні 
завдання Єс полягають у створенні найбільш тісного союзу народів 
Європи, де рішення приймаються якнайближче до громадян. це свідчить 
про те, що кожне прийняте рішення Єс повинне бути спрямованим на 
покращення, в першу чергу, становища людини. але попри, здавалося, 
зразкову на сьогодні модель демократії, до якої прагнуть багато народів, 
в Єс є проблема, така як «дефіцит демократії». сам термін означає, що 
демократичний режим має недостатній рівень демократичної легітим-
ності інститутів, відображає труднощі, які пов’язані із спробами розвитку 
демократії поза рамками національної держави[2, ст.50]. у Єс він про-
являється у тому, що громадяни держав-членів Єс позбавлені суттєвих 
повноважень щодо впливу на рішення Європарламенту, прийнятих на 
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рівні Єс, так як він єдиний інститут, створений легітимно на демокра-
тичних засадах і не має виключеної компетенції у визначені загальної 
політики Єс. для подолання «дефіциту демократії», вже є визначені 
способи. так, лісабонський договір[1] закріпив положення щодо роз-
ширення повноважень Європарламенту, договори про Європейський 
союз та договір про функціонування Європейського союзу запровадили 
прийняття рішення у раді Єс шляхом подвійної кваліфікації більшості, 
тобто буде враховуватися крім кількості голосів держав-членів ще кіль-
кість населення, яку вони представляють. і ще одним способом для по-
долання є право громадської ініціативи для населення, яке може запро-
понувати Європейській комісії, в межах її повноваженнях, висунути 
питання щодо яких, на його думку, потрібно ухвалити правовий акт 
Єс. для того, щоб досягти подолання «дефіциту демократії» на надна-
ціональному рівні, потрібно доносити правильно сформовані думки щодо 
цього для місцевих і регіональних органів влади, саме таку важливу 
місію виконує комітет регіонів.

отже, як бачимо, Європейський союз – це міжнародне інтеграційне 
об’єднання, створене на основі демократії, хоча не доведеної на практи-
ці до ідеальності. але завдяки реагуванню і пошуку Європейським 
союзом шляхів подолання такої ситуації, сподіваємось, їй вдасться до-
сягнути ефективної демократії як у своїх межах, так і шляхом надання 
консультації в межах інших держав.
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Кивенко А. О. 1

ГЕнДЕрна рІВнІСТЬ Та ПраВО на ПраЦЮ: 
ОкрЕМІ аСПЕкТИ

Не можна заперечувати того факту, що гендерна рівність є одним із 
принципів забезпечення прав людини, основою демократичного розвитку 
держави та світової спільноти. Процеси глобалізації та інтеграції супро-
воджуються розширенням можливостей жінок і чоловіків, подолання 
проявів професійної дискримінації, гендерної сегрегації праці, нерівної 
оплати праці, гендерно зумовленого насильства тощо [1, с. 4]. саме тому, 
в сучасному українському суспільстві є актуальним питанням створення 
громади, у якій отримання роботи залежить не від статі, а від рівня ро-
зумових та професійних знань, практичного досвіду, вмінь та навичок, 
саморозвитку, освіти, комунікації тощо.

Питання дотриманню гендерної рівності щодо права на працю до-
сліджувалось багатьма вченими, серед яких варто відзначити 
в. авескулова, о. дашковську, л. рожак, Н. скідан, т. костюченко та ін. 
Не дивлячись на те, що вчені дослідити різні аспекти цього питання, 
деякі аспекти залишилися невирішеними. тому метою нашого невелико-
го дослідження є висвітлення проблеми гендерної рівності при реалізації 
права на працю та розв’язання шляхів її вирішення.

слід зазначити, що сьогодні виділяють кілька видів дискримінації на 
ринку праці за сферою дії або за результатами:

1) дискримінація при наймі на роботу (або, навпаки, при звільненні 
з роботи). вона відбувається тоді, коли ту чи іншу групу населення за 
інших рівних умов останніми беруть на роботу і першими звільняють;

2) дискримінація у доступі до певних професій або посад. вона від-
бувається, коли який-небудь групи населення забороняють або обмеж-
ують доступ до певних видів діяльності, професій, посад, не дивлячись 
на те, що вони здатні виконувати ці роботи. цей вид дискримінації на-
зивають також професійної сегрегацією;

3) дискримінація при оплаті праці. вона виникає в разі більш низьку 
оплату праці одних працівників у порівнянні з іншими за виконання од-
нієї і тієї ж роботи. тобто в тому випадку, коли відмінності в оплаті 
праці не пов’язані з відмінностями в ефективності праці;

1  студентка 3 курсу факультету права і публічного управління донецького дер-
жавного університету управління
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4) дискримінація при просуванні по службі, в професійній кар’єрі. 
вона спостерігається, коли працівники дискримінується групи обмеж-
уються в вертикальної мобільності. цей вид дискримінації аналогічний 
професійної сегрегації, але в даному випадку сегрегація відбувається по 
вертикалі, в посадовій ієрархії;

5) дискримінація при отриманні освіти або професійної підготовки. 
вона може виражатися або в обмеженні доступу до отримання освіти та 
професійної підготовки, або в наданні освітніх послуг більш низької 
якості. цей вид дискримінації не можна в повній мірі віднести власне до 
дискримінації на ринку праці, так як отримання освіти зазвичай передує 
трудової діяльності. Між тим, характер цього виду дискримінації, її при-
чини та наслідки з неї найтіснішим чином пов’язані з функціонуванням 
ринку праці [2].

серед вищезазначених видів дискримінації на ринку праці за сферою 
дії або за результатами, найбільшого розповсюдження набула дискримі-
нація при оплаті праці. так, зокрема, згідно з даними Європейської 
економічної комісії ооН показник гендерного розриву в рівні щомісяч-
ної заробітної плати в україні становить: у 2014 р. – 23,7 %, 2015 р. – 
25,1 %, 2016 р. – 25,3 %, 2017 р. – 21,2 %. Що ж стосується, наприклад, 
2019 р., то цей показник підвищився на 1,8 % у порівнянні з 2017 р.

цікавими є цьому аспекті є результати дослідження, наведені 
о. онищенко, а. кисєльовою, о. Майлатовою у науковій статті з питань 
гендерних особливостей працевлаштування в україні [3, с. 724] та відо-
бражені у Малюнку 1.

Малюнок 1. Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків  
за видами економічної діяльності у 2015 році



128

але чи відповідає такий стан національному законодавству? 
спробуємо проаналізувати.

так, зокрема, у ст. 2–1 кодексу законів про працю зазначено, що за-
бороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення 
принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження 
прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної 
орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану 
здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на віл/сНід, 
сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, 
членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі 
у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за 
захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у за-
хисті їх прав, повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону україни 
«Про запобігання корупції», а також сприяння особі у здійсненні такого 
повідомлення, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з ха-
рактером роботи або умовами її виконання [4]. Проте, у главі VII. оплата 
праці кодексу законів про працю не передбачено механізмів щодо реа-
лізації ст. 2–1 у сфері забезпечення рівного підходу щодо оплати праці 
чоловіків та жінок.

іншим нормативно-правовим актом є розпорядження кабінету 
Міністрів україни від 05.09.2018 р. № 634-р «Про затвердження 
Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у за-
ключних зауваженнях комітету ооН з ліквідації дискримінації щодо 
жінок до восьмої періодичної доповіді україни про виконання конвенції 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 
2021 року», де передбачено:

– проведення моніторингу розриву в оплаті праці, враховуючи стать, 
вид економічної діяльності (термін – протягом 2019 року);

– здійснення аналізу законодавства в сфері праці відповідно до 
конвенції Міжнародної організації праці та антидискримінаційних ди-
ректив Єс до угоди про асоціацію україни та Єс про рівне винагоро-
дження чоловіків і жінок за працю рівної цінності, розроблення рекомен-
дацій щодо удосконалення нормативної бази в сфері праці (термін – про-
тягом 2020 року);
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– запровадження і регулярне здійснення моніторингу виконання за-
конодавства про працю в частині забезпечення прав жінок та гендерної 
рівності (термін – постійно).

але можна погодитися з точкою зору, що результати моніторингу 
відсутні у публічному доступі, що зумовлює запитання, чи був він про-
ведений у 2019 році. Щодо другого аспекту, то з метою реформування 
законодавчого регулювання в трудових відносинах був запропонований 
Проект закону «Про працю». автори цього законопроекту зазначають, 
що однією із цілей є забезпечення недискримінації працівників та реа-
лізація принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цін-
ності. відповідно до ч. 5 ст. 67 зазначеного законопроекту: «системи 
оплати праці повинні бути сформовані таким чином, щоб під час їх за-
стосування не допускалась будь-яка дискримінація» [5].

отже, підводячи підсумок, можна відзначити, що з одного боку, 
в україні відбувається оновлення гендерної політики держави, що забез-
печується закріпленням у нормативно-правових актах шляхом внесення 
змін та доповнень гендерної рівності, а також здійснюються позитивні 
дії, спрямовані на усунення розбіжності між можливостями жінок і чо-
ловіків. разом з тим, відсутність у законодавстві механізму скорочення 
гендерного розриву в оплаті праці залишається невирішеною проблемою, 
що тягне за собою погіршення становища жінок у суспільстві. це ви-
магає вжиття невідкладних заходів для розв’язання цієї проблеми.
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Коконос В. А.1

кОнкУрЕнТна ПОЛІТИка ЄВрОПЕЙСЬкОГО 
СОЮЗУ

однією з цілей Європейського союзу є побудова єдиного внутріш-
нього ринку, створення якого передбачає вільний рух товарів, капіталів 
і послуг. у процесі досягнення зазначеної мети Єс повинен гарантувати 
свободу конкуренції і припиняти недобросовісні дії суб’єктів, що її об-
межують. Норми установчих договорів Єс визначили особливе ставлен-
ня до конкурентного права, динаміка розвитку якого з часом підкресли-
ла важливість цієї галузі. значимість конкурентного права зумовлює і той 
факт, що виключну компетенцією у сфері встановлення правил конку-
ренції має Єс (його інституції).

Єдиний внутрішній ринок створювався і продовжує свій розвиток 
з метою оздоровлення економік держав-членів Єс і підвищення рівня 
життя його громадян. у основу цього будівництва покладено тезу про 
те, що міжнародна економічна конкуренція, яка розвивається в умовах 
єдності ринку, створює імпульс для підвищення якості товарів і послуг, 
поліпшення організації виробництва, оптимізує розподіл ресурсів, спри-
яє формуванню найкращих умов для інновацій і технічного прогресу. 
чесна конкуренція стимулює швидкі економічні зміни, створення висо-
котехнологічних компаній-новачків, а значить, є більш ефективним ін-
струментом економічного розвитку, ніж протекціонізм чи державна 
підтримка «вмираючих» компаній. Навіть у кризові періоди інститути 
Євросоюзу не піддають сумніву цю тезу. Європейська комісія відзначає 
в одній зі своїх доповідей: «конкуренція – найкращий стимулятор еко-
номічного росту. за відсутності конкуренції на ринку немає прогресу, 
розвитку виробництва, нових технологій».

визнання особливої   ролі конкурентної політики в інтеграційному бу-
дівництві знайшло відображення в установчих договорах Єс. Положення 
про заходи щодо забезпечення вільної конкуренції на ринку продукції 
вугільної та сталеливарної промисловості містилися вже в договорі про 
заснування Єовс (1951 р.). створюючи у 1957 р. Європейське економіч-
не співтовариство, держави-члени виходили з необхідності забезпечити 

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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рівні можливості для конкуренції підприємств у всіх секторах економіки. 
у якості одного з головних завдань Єес ставилося створення системи, що 
запобігає порушенням конкуренції на внутрішньому ринку. договір про 
функціонування Єс текстуально відтворює базові положення про конку-
ренцію в главі 1 розділу VII (ст. 101–109). Правила конкуренції, необхідні 
для функціонування єдиного ринку, згідно дФес, входять в число питань, 
що знаходяться у виключній компетенції інституцій Єс (ст. 3).

розвиток і вдосконалення права Європейського союзу у сфері кон-
куренції здійснюється шляхом видання інститутами Єс – радою 
і Європейською комісією в співробітництві з Європарламентом – нор-
мативних актів у формі регламентів і директив адаптованих до цілей 
конкурентної політики Єс усучасних умовах. разом з тим, acquis 
communautaire у сфері конкуренції регулярно збагачується практикою 
суду Єс. для того, щоб підприємства і держави легше орієнтувалися 
у всьому різноманітті інституціональних норм і судових прецедентів, 
комісія випускає звіти та інші узагальнення ознайомчого та рекоменда-
ційного характеру.

слід також згадати про принцип субсидіарності при розподілі ком-
петенції між національними органами контролю за конкуренцією 
і Європейською комісією. очевидно, що національні антимонопольні 
органи більш обізнані стосовно реального стану речей в державі, у зв’язку 
з чим здатні ефективніше реагувати на внутрішні порушення і припиня-
ти їх. сфера повноважень комісії зачіпає переважно міждержавний рі-
вень регулювання. контрольні функції, покладені на Європейську 
комісію, здійснює генеральний директорат з питань конкуренції, який 
стежить за безпосереднім застосуванням норм права Єс в галузі конку-
ренції у співпраці з відповідними національними органами влади.

виходячи з системного аналізу антимонопольного законодавства Єс 
можна виділити 4 основні сфери правового регулювання захисту конку-
ренції:

1. заборона картельних угод. згідно статті 101 дФЄс, забороненими 
є угоди підприємств, рішення об’єднань підприємств й узгоджені дії, які 
потенційно можуть впливати на торгівлю. ці дії вчиняються з метою 
запобігання, обмеження чи спотворення конкуренції та визначаються як 
несумісні із внутрішнім ринком.

Як відомо, взаємне відкриття ринків часом створює компаніям біль-
ше проблем, ніж можливостей. Новий ринок потрібно завоювати, наяв-
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ний жнеобхідно захистити. Перше, що робить кожна фірма в боротьбі за 
покупця, – знижує ціни. вона ризикує своїм прибутком у надії компен-
сувати втрати зарахунокзбільшення обсягів збуту. але те ж саме роблять 
і її конкуренти.тоді у фірмвиникає спокуса скоординувати між собою 
обсяг продажів і, дещо зменшивши його, почати піднімати ціни. у такий 
спосіб знімається напруга від боротьби, і картель забезпечує собі збере-
ження високих прибутків.

у контексті цього слід згадати долю змови між вісьмома найвідомі-
шими компаніями-виробниками вітамінів. Швейцарська Hoffmann-La 
Roche, німецькі BASF і Merck, французька Aventis SA, голландська Solvay 
Pharmaceuticals і японські Daiichi Pharmaceuticals, Esai і Takeda Chemica 
lIndustries – ці компанії були викриті в провадженні десятирічної кар-
тельної практики на просторі Євр. вони вели регулярний обмін даними 
про обсяги продажів, узгоджували ціни, проводили моніторинг щорічних 
прибутків, коректували і квотували випуск, за що і були покарані. цей 
приклад увійшов в історію у зв’язку з накладенням досить великого 
штрафу в 1 млрд. євро, що був зобов’язаний виплатити картель 
в 2001 році. зокрема, штраф, призначений лідеру картелю – швейцарській 
компанії – дорівнював 462 млн. євро.

слід зазначити, що підвищення ефективності правозастосовчої прак-
тики Єс у сфері конкуренції досягається двома шляхами. По-перше, 
невідворотністю покарання і збільшенням розмірів штрафів за неправо-
мірні дії підприємств. за участь у картельних угодах вони можуть до-
сягати 10 % вартості річних продажів підприємства з можливістю збіль-
шення при повторному порушенні правил. По-друге, стимулюванням 
добровільного визнання компаніями своєї участі у неконкурентній ді-
яльності. застосування так званої «політики поблажливості» полягає 
в тому, що фірма, яка повідомила Європейську комісію про те, що вона 
залучена до вже існуючої або потенційної картельної угоди, звільняєть-
ся від сплати штрафу або істотно зменшується його розмір. така прак-
тика досить успішно допомагає боротися з неконкурентною поведінкою 
на ринку. 

2. заборона зловживання домінуючим становищем. відповідно до 
статті 102 дФЄс будь-яке зловживання підприємствами своїм доміную-
чим становищем, яким вони володіють у межах спільного ринку або 
у значній його частині, забороняється як практика, що є несумісною 
з внутрішнім ринком настільки, наскільки це може вплинути на між-
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державну торгівлю. доцільно навести позицію суду Єс, висловлену 
в його рішенні у справі Vgl. Chiquita-Bananen Essential Facilities doctrine, 
згідно з якою підприємство визнається домінуючим тоді, коли воно може 
реалізовувати незалежні стратегії поведінки на ринку і вчиняти неконтр-
ольовані конкуренцією дії. для кваліфікації домінуючого становища 
достатньо, аби його ознаки були присутні в межах певної частини ринку, 
який може бути географічно обмежений територією держави-члена Єс 
або її частиною.

3. контроль за злиттями підприємств. у деяких випадках злиття під-
приємств може негативно відбитися на конкурентному середовищі вну-
трішнього ринку Єс. контроль за злиттями підприємств здійснюється 
Європейською комісією на підставі регламенту Єс № 139/2004 від 
20 січня 2004 р. про контроль за концентраціями підприємств. Під злит-
тями підприємств регламент розуміє об’єднання двох або більше неза-
лежних підприємств, або поглинання одного іншим, внаслідок чого ке-
рівник одного підприємства отримує можливість прямо або опосеред-
ковано контролювати діяльність іншого, зокрема, шляхом придбання 
його акцій або інших активів. регламент регулює концентрацію капіталу 
«європейського масштабу», тобто злиття, що мають значення для всього 
співтовариства. комісія проводить аналіз процесів злиття підприємств 
на предмет їх узгодженості з інтересами загального ринку, керуючись 
при цьому такими критеріями, як «значення в масштабах співтовариства», 
«домінуюче становище», «дієва конкуренція» і «відповідний ринок». 
з наведених основним критерієм є «домінуюче становище» – можливість 
підприємства впливати на параметри конкуренції (ціну, виробництво, 
якість продукції, збут, появу інновацій) і завдавати істотної шкоди до-
бросовісній конкуренції.

4. контроль за наданням державної допомоги. однією з особливостей 
системи конкуренції в Єс є включення в неї регулювання державної до-
помоги, контроль за якою здійснюється з метою недопущення та усунен-
ня такої державної підтримки, надання якої істотно сприяє отриманню 
підприємством-бенефіціаром більш вигідного становища і певних пере-
ваг на ринку. державна допомога та політика здорової конкуренції –яви-
ща несумісні, зазначають фахівці.

Положення статей 107–109 дФес визначають порядок здійснення 
контролю за наданням державної допомоги і встановлюють межі право-
мірності такої допомоги. крім того, діє ряд рішень Єврокомісії, що ви-
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значають галузеву специфіку правил конкуренції у сфері державної до-
помоги. згідно ст. 107 дФЄс «за винятком випадків зазначених у цьому 
договорі, будь-яка допомога, що надається державою-членом безпосе-
редньо або за рахунок використання державних ресурсів у будь-якій 
формі, яка порушує або створює загрозу порушення конкуренції шляхом 
надання переваг певним підприємствам або виробництву певних товарів, 
у тій мірі, у якій вона робить негативний вплив на торгівлю між держа-
вами-членами, є несумісною зі спільним ринком».

зауважимо, що основоположною тезою щодо надання державами 
підтримки окремим підприємствам, які провадять свою господарську 
діяльність у певній сфері суспільного виробництва, є те, що «жертвою» 
таких дій може стати економічна конкуренція. Мова йде про фінансову 
допомогу, зокрема, субсидії, безвідсоткові позики та кредити, за якими 
відсоткова ставка є нижчою за ту, що діє на ринку, хоча можуть бути 
й інші види допомоги. слід зазначити, що поняття державної допомоги 
в конкурентному праві Єс набагато ширше, ніж урядові дотації, пільго-
ві позики та субсидії. воно охоплює і такі форми підтримки, як подат-
кові пільги, надання корпораціям державних гарантій при отриманні 
кредитів, придбання державою акцій приватних фірм тощо.

у той же час об’єктивно існують і такі види допомоги, надання яких 
прямо не впливає на ринок. Як правило, вони зумовлені певними на-
прямками й мають цільовий характер. відтак, розрізняють безумовно 
дозволену і умовно дозволену державну допомогу, що виведені з-під 
загальної заборони.

Перший вид стосується соціальної допомоги будь-яким випадково 
обраним споживачам, які цього потребують, а також допомоги, яка спря-
мована на подолання наслідків природних катастроф і надзвичайних 
ситуацій. Перераховані види допомоги підприємствам можуть надава-
тися без дозволу комісії, зважаючи на те, що така фінансова підтримка 
не впливає на стан конкуренції.іншим видом допомоги є умовно дозво-
лена. у випадку її надання, потрібно аналізувати, чи не буде завдано 
шкоди функціонуванню спільного ринку.умовно дозволена допомога 
охоплює дії, що спрямовані чи на вирівнювання окремих територій або 
галузей економіки, які відстають за рівнем розвитку, чи на сприяння 
реалізації важливих проєктів загальноєвропейського значення або на 
запобігання завданню шкоди економіці держави тощо. ці види допомо-
ги можуть надаватися за умови, що такі дії не будуть негативно вплива-
ти на конкуренцію або буде збережено розумний баланс інтересів ринку 
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й суспільства. умовно дозволена допомога може надаватися тільки на 
підставі рішення комісії.

окремо слід звернути увагу на проблему, що виникає внаслідок по-
рушення правил конкуренції на єдиному ринку, яке пов’язане з неконку-
рентними діями компаній третіх країн. за відсутності нормативних актів 
Єс, що регулюють екстериторіальне застосування законодавства в сфе-
рі конкуренції, єдиною юридичною підставою для дій Єврокомісії в таких 
випадках є висновки суду Єс. Нині існують численні прецеденти, що 
дозволяють залучати до відповідальності материнські компанії третіх 
країн за поведінку своїх дочірніх компаній на Євр, а також вимагати 
перегляду деяких умов угод, укладених за межами Єс, якщо вони здій-
снюються на території союзу і позначаються на торгівлі між його дер-
жавами-членами. Проте, Європейська комісія має обмежені можливості 
впливу на компанії, центри управління якими знаходяться за межами 
Єс. у цих умовах Євросоюз прагне розвивати співпрацю з компетент-
ними відомствами третіх країн у рамках двосторонніх торгово-економіч-
них та інвестиційних угод або спеціальних угод з питань конкуренції. 
так, у 2008 році, взаємодіючи з антимонопольними органами сШа, Єс 
виграв справу проти американської компанії «Microsoft».

отже, без перебільшення можна сказати, що конкурентна політика 
Єс виконує цілий ряд соціально та економічно значущих функцій. 
завдяки її механізмам забезпечується, по-перше, доступ до товарів і по-
слуг на більш вигідних для громадян Єс умовах; по-друге, справедливе 
сприяння розвитку компаній держав-членів; по-третє, підвищення кон-
курентоспроможності Євросоюзу на світовій арені. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор Яковюк і. в., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кононенко У. В.1

ПрИнЦИП ВЕрХОВЕнСТВа ПраВа 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

верховенство права є одним із низки принципів, які разом вважають-
ся основою політики Європейського союзу і є загальними для держав-

1  студент 4курсу інституту підготовки юридичних кадрів для сб україни На-
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членів Єс, оскільки він є основопложною цінністю та одним з найголо-
вніших принципів, на якому базуються сучасні демокрастичні правові 
системи.

Принцип верховенства права закріплений в статті 2 договору про 
Європейський союз як одна із спільних цінностей для всіх держав-чле-
нів, він сформувався відповідно до практики суду справедливості. 
Перше формулювання принципу верховенства права було здійснене 
Європейським судом у справі Humblet, де було вказано про необхідність 
скасування державами-членами норм права, які не відповідають праву 
Єс. Фактично аргументація суду Єс щодо принципу верховентва права 
зводиться до декількох тез [2].

Як вважає суд, першість права спільнот випливає з самого ха-
рактеру правового порядку спільнот, як це бачимо у рішенні в справі 
Costa v E. N. E. L. По-друге, цей принцип випливає з компетенції 
інституцій спільнот, яка формується з повноважень, переданих дер-
жавами-учасницями. тож право спільнот повинно мати перевагу і в 
силу його особливого характеру та вищої юридичної сили його норм 
порівняно з національним законодавством, і як результат застосування 
виключної компетенції спільнот, сформованої внаслідок волевиявлен-
ня країн-членів. даний принцип стосується в однаковій мірі як норм 
первинного, так і норм вторинного (похідного) права Європейського 
союзу. в основу цього принципу закладено ряд ідей, зокрема, право 
Європейського союзу безпосередньо застосовується кожною краї-
ною-членом Єс, поширюється на всіх суб’єктів права ( в тому числі 
інституції та громадян країни-члена Єс), і, навіть якщо норма права 
Єс не імплементована до національного права, вона все ж застосову-
ється на території всього Європейського союзу і кожної країни-члена 
Єс. в розумінні європейського права принцип верховенства права Єс 
стосується усіх національних норм права, незалежно від їх місця в іє-
рархії джерел права, в тому числі конституційних норм. з точки зору 
застосування принципу верховенства права Єс немає значення, коли 
норми національного права набрали чинності, до чи після набрання 
чинності договорів про створення та функціонування Єс. [1].

відповідно до даного принципу всі державні повноваження завжди 
діють у межах обмежень, встановлених законом, відповідно до цінностей 
демократії та основних прав та під контролем незалежних та неуперед-
жених судів. 
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верховенство права включає такі принципи, як законність, що перед-
бачає прозорий, підзвітний, демократичний і плюралістичний процес 
прийняття законів; юридична визначеність; заборона самовільного здій-
снення виконавчої влади; ефективний судовий захист незалежними та 
неупередженими судами, ефективний судовий контроль, включаючи 
повагу до основних прав; поділ влади; і рівність перед законом. ці прин-
ципи були визнані Європейським судом справедливості та Європейським 
судом з прав людини. крім того, рада Європи розробила стандарти та 
випустила висновки та рекомендації, які дають усталені вказівки щодо 
сприяння та підтримки верховенства права.

Не дивно, що Єс постійно розвивається і прагне покращувати умо-
ви у Єс, тому було презентовано звіт про верховенство права, який 
є новим превентивним інструментом і частиною нового щорічного 
Європейського механізму верховенства права. Мета звіту – розглянути 
ключові події в Єс – позитивні та негативні – а також конкретну ситу-
ацію в кожній державі-члені. Мета звіту – якомога раніше визначити 
можливі проблеми щодо верховенства права, а також найкращі прак-
тики. це не механізм санкцій. сфери, охоплені звітом, включають: 
системи правосуддя, систему боротьби з корупцією, плюралізм і сво-
боду зМі, а також інші інституційні питання, пов’язані зі стримками 
та противагами. звіт про верховенство права складається із загального 
звіту та 27 розділів по країнах, які представляють оцінку для конкрет-
ної держави-члена.

Європейський механізм верховенства права забезпечує процес що-
річного діалогу між комісією, радою та Європейським парламентом 
разом із державами-членами, а також національними парламентами, 
громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами щодо 
верховенства права. звіт про верховенство права є основою цього ново-
го процесу.

основною метою Європейського механізму верховенства права 
є стимулювання міжінституційного співробітництва та заохочення всіх 
інституцій Єс робити внески відповідно до їх відповідних інституційних 
ролей. ця мета відображає давній інтерес як Європейського парламенту, 
так і ради. комісія також запрошує національні парламенти та національ-
ні органи влади до обговорення звіту та заохочує до участі інших заці-
кавлених сторін на національному рівні та рівні Єс.
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звіт про верховенство права та підготовча робота з державами-чле-
нами проводяться щорічно як частина механізму та слугуватимуть осно-
вою для обговорень у Єс, а також для запобігання виникненню чи по-
дальшому поглибленню проблем. Якнайшвидше визначення проблем та 
за взаємної підтримки з боку комісії, інших держав-членів та зацікавле-
них сторін, включаючи раду Європи та венеціанську комісію, може 
допомогти державам-членам знайти рішення для захисту та захисту 
верховенства права.

Європейський механізм верховенства права є одним із елементів 
ширших зусиль на рівні Єс щодо зміцнення цінностей демократії, рівно-
сті та поваги до прав людини. вона буде доповнена низкою майбутніх 
ініціатив, включаючи Європейський план дій з питань демократії, онов-
лену стратегію імплементації хартії основоположних прав, а також ці-
льові стратегії для задоволення потреб найбільш уразливих верств на-
селення нашого суспільства для сприяння розвитку суспільства в де 
панують плюралізм, недискримінація, справедливість, солідарність 
і рівність.

отже, можна сказати, що принцип верховенства праває одним із 
фундаментальних принципів Єс, важливим його елементом є примат 
застосування права Єс над національним правом держав-членів при 
колізії. основною метою Європейського механізму верховенства права 
є стимулювання міжінституційного співробітництва та заохочення всіх 
інституцій Єс робити внески відповідно до їх відповідних інституційних 
ролей. для підтримки і ведення аудиту ситуації щодо верховенства пра-
ва було введено новий превентивний інструмент – звіт про верховенство 
права, що свідчить про те, що у Європі дійсно велику роль посідають 
принципи, становлення яких відбувалось десятками років.
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Кравченко Т. І.1

ЄВрОПЕЙСЬкИЙ ОрДЕр на арЕШТ:  
ПрОБЛЕМИ ВЗаЄМнОї ДОВІрИ

за всю історію існування Європейського союзу (далі – Єс) спосте-
рігається постійний розвиток взаємодії між державами-членами, збіль-
шення впливу на все більшу кількість суспільних відносин. так, беручи 
початок від Європейського об’єднання вугілля і сталі у далекому 
1951 році, коли головною ціллю було сприяння економічному розвитку 
країн-членів шляхом утворення загального ринку, з часом розвиток цьо-
го об’єднання досяг соціальної, культурної, екологічної, гуманітарної та 
зрештою правоохоронної та безпекової сфери. Нині співробітництво 
у сфері кримінальної юстиції займає пріоритетне місце в реалізації по-
літичного курсу Європейського союзу. так, Європейський ордер на 
арешт (далі – Єоа) є один із ефективних інструментів досягнення право-
охоронної та судової політики Єс.

доречно зауважити, що основи для введення єдиної системи видачі 
злочинців в Єс були закладені Маастрихтським договором та 
Європейською конвенцією про видачу. вважається, що теракти 11 верес-
ня 2001 року в сполучених Штатах мали значний вплив на впроваджен-
ня Єоа в Європейському союзі. зокрема, початковим було завдання 
посилити механізм розшуку терористів, однак з часом арсенал злочинів 
розширився [2]. 

Європейський ордер на арешт було засновано рамковим рішенням 
ради Єс «Про Європейський ордер на арешт і процедуру видачі осіб між 
державами-членами», прийнятим в люксембурзі 13 червня 2002 року. 
таким чином, Єоа – це судове рішення, винесене державою-членом 
з метою арешту та передачі іншою державою-членом розшукуваної осо-
би для цілей ведення кримінального переслідування або виконання по-
карання у вигляді позбавлення волі чи тримання під вартою [4]. 

На противагу регламентам, рамкове рішення не має прямої дії, а лише 
покладає на країни-члени Єс обов’язок вжити заходів для приведення 
національного законодавства у відповідність до правил цього рішення, 
що і зазначено у ст. 34 рамкового рішення. однак, застосування країнами 
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Єс правил екстрадиції, які передбачені міжнародними договорами або 
двосторонніми угодами із державами, які не є членами, не скасовуються 
рамковим рішенням.

у перші роки існування Єоа комісія вирішила провести моніторинг 
стану національного законодавства держав-членів та практики застосу-
вання ордеру. так, стало зрозуміло що кількість виписаних ордерів зна-
чно зростала, але процент виконання був низький. Найбільше арешто-
ваних осіб видавали велика британія та Фінляндія, а найменше – іспанія 
та Польща. однак, такі країни як латвія та литва виконали повністю 
вимоги, визначенні в ордерах, видавши 100 % арештованих злочинців. 
у зв’язку з цим комісія у 2007 році зробила висновок про те, що у пер-
ші роки система проходила експериментальну стадію, у якій брали участь 
до того ж не усі держави-учасниці. Моніторинг у 2008 та 2009 роках 
вказав на те, що кількість виписаних ордерів невпинно зростає, однак 
відсоток виконання досі низький. 

Європейська комісія відзначила ряд недоліків, які перешкоджають 
практичному застосуванню Єоа. відповідно до рамкового рішення 
основними суб’єктами Єоа є: орган, що видає ордер, а саме судовий 
орган, а також іноземна установа, яка його виконує. у той же час було 
виявлено, що у таких країнах, як данія, австрія, Швеція остаточне рі-
шення про передачу особи приймає не суд, а Міністерство юстиції, 
у Німеччині це рішення приймає генеральний прокурор. з іншої сторо-
ни у великій британії повноваженням видавати ордер про арешт особи 
наділений прокурор [3]. 

також Європейський союз зіштовхнувся з низьким рівнем довіри 
між державами-членами, який необхідний для реалізації принципу вза-
ємного визнання судових рішень. це вилилось у тому, що держави дуже 
часто ухилялись від видачі власних громадян, мотивуючи свої рішення 
тим, що таким чином порушуються права громадян. особливу непокору 
виявляли Польща та австрія. окрім цього, негативним прикладом реа-
лізації принципу взаємної довіри стало переслідування по території 
держав-членів каталонського політичного діяча карлоса Пучдемона.

отже, аналізуючи наявні проблеми, держави-члени можна було роз-
ділити на 3 групи: 1) деякі зіштовхнулись із труднощами конституцій-
ного характеру застосування європейського ордеру і були змушені вно-
сити зміни до національних конституцій; 2) інші держави потребували 
внесення змін до імплементуючих законів для виключення протиріч із 



141

національною законодавчою системою; 3) останні ефективно застосову-
вали Єоа.

для подолання перешкод, наприклад, Португалія та словенія, були 
змушені внести зміни до національних конституцій для того, щоб зро-
бити можливим видачу власних громадян в іншу державу Єс, виконую-
чи Єоа. Проте у деяких країнах незадоволення щодо передачі власних 
громадян за європейським ордером в іншу державу Єс досягли стадії 
розгляду конституційними судами правомірності національних законів 
про Єоа. 

знаковою була справа стосовно бельгійської асоціації «Advocaten 
voor de Wereld», яка у 2004 р. подала до арбітражного суду бельгії про 
анулювання національного закону про європейський ордер на арешт. 
резонансним було те, що позов був направлений не проти національного 
закону про імплементацію Єоа, а проти самого рамкового рішення ради 
Єс. бельгійська асоціація зазначала, що 32 злочини лише перераховані 
в списку без гармонізації відповідного національного законодавства, що 
може порушити принцип законності, рівності прав і призвести до дис-
кримінації громадян. тому бельгійський суд звернувся до суду Єс для 
здійснення тлумачення відповідних норм рамкового рішення. суд Єс ще 
раз закріпив сутність рамкового рішення та довів, що воно не порушує 
законності та прав людини і громадянина.

таким чином, впровадження єдиного європейського ордеру на арешт 
стало значним проривом у співробітництві держав-членів Єс у сфері 
кримінальної юстиції. відповідно до звіту Європейської комісії від 
02.07.2020 року Європейський ордер на арешт залишається важливим 
інструментом у сфері судової співпраці у кримінальних справах. загалом, 
з 2005 року було видано 185 575 європейських ордерів на арешт, і 56 298 
з них виконано згідно зі звітом. Як і в попередні роки, найпоширеніши-
ми категоріями були крадіжки та злочини (2893 європейські ордери на 
арешт), шахрайство та корупція (1739) та злочини, пов’язані з наркоти-
ками (1610) [1].
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Кудзієв В. М.1

ЮрИСДИкЦІЯ СУДУ ЄС

глобалізаційні процеси у світі набувають все більшого поширення 
та об’єднують все більше держав. Європейський союз являє собою уні-
кальне міжнародне утворення, яке об’єднало єдиною загальноєвропей-
ською ідеєю 27 держав Європи. він привертає до себе увагу не тільки 
масштабністю, але й тим, що набув унікальної інституційно-правової 
природи, створивши свою власну правову систему, яка виступає складо-
вою частиною правових систем держав-членів. вагомий внесок у ство-
рення та розвиток цієї правової системи зробив суд Європейського 
союзу. На суд Єс покладено завдання забезпечувати дотримання права 
при тлумаченні та застосуванні установчих договорів, а це означає, що 
суд Єс своїми рішеннями забезпечував та продовжує забезпечувати 
прогресивний розвиток права Європейського союзу та його принципів, 
а також їх єдність [1, с. 9]. 

дослідження питання юрисдикційності суду Єс останнім часом для 
україни набуває великого значення з огляду на пряме закріплення 
в основному законі курсу євроінтеграції та в угоді про асоціацію між 
україною та Єс [2]. 

1  курсант 4 курсу іПюк для сбу Національного юридичного університету 
імени Ярослава Мудрого
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Щодо організаційної структури суду справедливості Єс – суд скла-
дається з суддів, кількість яких дорівнює кількості держав-членів. Проте, 
з огляду на таку кількість осіб та з метою збільшення ефективності ро-
боти, суд рідко засідає у повному складі. Як правило, засідання суду 
проходять у форматі «великої палати» з 13 суддів або у форматі палати 
(колегій) з 5 або 3 суддів.

термін повноважень судді складає 6 років, проте після його закін-
чення судді мають право на поновлення терміну, але за умови його по-
годження урядами держав-членів. На посаду судді обирають виключно 
тих осіб, чия незалежність у поглядах не підлягає сумніву, а також у ви-
падку володіння ними відповідного рівня кваліфікації для призначення 
на таку посаду з урахуванням юридичної освіти. кожні три роки поло-
вина від складу суду оновлюється. такий механізм утворення на роботи 
суду покликаний на забезпечення функціонування чистого та відкрито-
го судового процесу, з урахуванням неможливості впливу суддів один на 
одного та сторонніх осіб на них.

Поняття «суд Європейського союзу» охоплює у собі усю судову сис-
тему Єс. так, до неї входять Європейський суд справедливості та 
загальний суд. При цьому Європейський суд справедливості є найвищою 
ланкою у судовій системі Єс, а загальний суд – судом першої інстанції.

окрім усіх вищеперерахованих гарантій, що покликані на встанов-
лення неупередженості та висококваліфікаційності суду Єс, у суді 
справедливості також одночасно із суддями працює 11 генеральних 
адвокатів, що також розглядають кожну справу, проте окремо від суддів, 
а за результатами розгляду презентують власну вмотивовану та неуперед-
жену точку зору з приводу обставин справи. оголошення адвокатської 
думки відбувається публічно.

з огляду на усталену практику розгляду судом Єс практичних кейсів 
та винесення рішень, можна зробити аналітичний висновок та віднести 
до компетенції суду 5 найбільш типових справ: клопотання про попере-
днє рішення; позови у зв’язку з невиконанням зобов’язань; позови про 
визнання рішень недійсними; позови про бездіяльність; позови про від-
шкодування збитків.

Проте, з 5 вищезазначених типових позовів найчастішими можна 
вважати позови, що покликані на оспорювання невиконання зобов’язання, 
а також про визнання рішення недійсним чи оспорювання бездіяльності 
органів чи осіб. Проте, майже кожен позов підкріплений вимогою про 
відшкодування шкоди та завданих збитків.
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таким чином, своїми рішеннями суд Єс здійснює вплив не тільки 
на право та правові інститути Єс, а й на механізми державотворення 
інших суб’єктів міжнародного права, створюючи та підкреслюючи осно-
вні правові принципи та норми права, що є обов’язковими для дотриман-
ня усіма правозастосовними органами держав-членів Єс та не тільки.
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КулачекА. А.1

ПИТаннЯ БОрОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИннІСТЮ В ПраВІ 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

розвиток нових цифрових технологій, прискорення процесу глоба-
лізації, створення нових платформ для торгівлі та обміном послуг під-

1  курсант 4 курсу інститутупідготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені ЯрославаМудрого
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вищують можливість для інтернаціональних злочинців [3]. країни-члени 
Європейського союзу (далі – Єс) вживають заходів для боротьби зі 
злочинністю, за рахунок впровадженням нових методик, створюючи 
унікальні інформаційні системи. 

з утворення Єс у 1992 році, яке затвердженого договором про 
Європейський союз (далі – дЄс) від 07.02.1992 року, почався новий етап 
у розвитку організаційних засад боротьби зі злочинністю. співробітництво 
у галузі юстиції та внутрішніх, яке регламентоване розділом VI 
Маастрихтського договору [2]. Протягом значного часу було напрацьо-
вано низку джерел права Єс. серед них: рішення ради Єс 2004/919/
Єс від 22.12.2004 року про боротьбу з транспортними злочинами з тран-
скордонними наслідками [6]; рамкове рішення ради 2008/841/ювс від 
24.10.2008 року про боротьбу з організованою злочинністю[6]; рішення 
ради Єс 2006/616/Єс від 24.11.2006 року про укладення, від імені 
Європейського співтовариства, Протоколу проти нелегального переве-
зення мігрантів наземними, морськими й повітряними шляхами [6]; 
стратегія Європейського союзу для запобігання і контролю організова-
ної злочинності від 03.05.2000 року [6] та інші. 

для здійснення повноважень, направлених на протидію злочинності 
у Єс створені: Європейське поліцейське відомство (далі – Європол)[10], 
Європейська організація з питань юстиції (далі – Євроюст)[11] та 
Європейська агенція управління оперативним співробітництвом на зо-
внішніх кордонах Єс (далі – Frontex)[12]. 

Європол є Європейською міжурядовою організацією поліційного на-
пряму з питань протидії організованій злочинності. діяльність організації 
регламентується: конвенцією про заснування Європейського поліцейсько-
го офісу від 27.11.1995 року [7]; рішенням ради Європейського союзу від 
06.04.2009 «Про створення Європейського поліцейського офісу;конвенцією 
ради Європи «Про захист фізичних осіб під час автоматизованого обро-
блення персональних даних і положення рекомендації» R (87)15 від 
17.09.1987 року [8]; конвенцією ради міністрів ради Європи «Про вико-
ристання персональних даних поліцією» та іншими спеціальними актами. 

важливістю організації виділяють участь у стратегічних нарадах 
Євроюсту, про які остання має інформувати завчасно. для україни, до 
моменту повноцінного вступу до Єс, а також вирішення політичного 
конфлікту на сході країни, є обмеженим, але можливим міжнародний 
розшук особи, який регламентований кПк україни. 
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особливо гостро діяльність спеціальних організацій стала при роз-
робці нової Європейської системи інформації та авторизації подорожей 
EuropeanTravelInformationandAuthorisationSystem) (далі – ETIAS). вона 
є електронною системою оформлення безвізових подорожуючих Єс, які 
здійснюють в’їзд до Євросоюзу або Шенгенської зони. регламентом 
ETIAS (Єс) 2018/1240 від 12.09.2018 року [9] передбачається, що іт-
система буде виявляти можливі ризики безпеки, нелегальної міграції та 
високих епідемічних ризиків від відвідувачів без віз, які подорожують 
до країн-учасниць Шенгенського договору [4]. 

для того щоб перетнути кордон європейських країн необхідною 
умовою буде отримання дозволу на проїзд ETIAS, який буде перевіряти-
ся в обов’язковому порядку з проїзними документами [5]. 

окрім того, що розробкою ETIAS займається Європейське агентство 
з оперативного управління широкомасштабними іт-системами у сфері 
свободи, безпеки та правосуддя (далі – eu-LISA), залучені до цього про-
цесу Європол та Frontex. При цьому на Європейську міжурядову орга-
нізацію поліційного напряму з питань протидії організованій злочиннос-
ті покладено обмін даних та перевіркою осіб, які будуть перетинати 
кордони Шенгенської зони. Frontex координує літаки, човни та прикор-
донний персонах в районах зі значним міграційним тиском. При роз-
робці ETIAS на агентство покладено створення центрального підрозділу 
системи [5]. 

система має запрацювати у 2022 році та зробити значний стрибок 
до контролю міграційних процесів та контрабандної діяльності х боку 
незаконних формувань та окремих осіб. 

На інституційному рівні Єс функціонує Європейський комітет з про-
блем злочинності (далі – CDPC), до завдань кого належить розроблення 
проектів рекомендаційних та обов’язкових актів від імені союзу. На базі 
CDPC було прийнято План дій по боротьбі з транснаціональною органі-
зованою злочинністю ( далі – План) на 2016–2020 рр. від 02.03.2016 року[6]. 
План регламентує механізми для боротьби з визначеними формами 
транснаціональної злочинності. 

Підсумовуючи усе вищезазначене слід окреслити те, що до виконан-
ня покладених на себе зобов’язань, , передбачених угодою про асоціа-
ціюміж україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони в редакції від 30.11.2015 року, ратифікована 



147

законом україни № 1678-VII від 16.09.2014 року, у ст. 22 якої зазначені 
підходи до боротьби зі злочинністю та корупцією [1], україні слід готу-
ватися до нарощування потенційних можливостей, запозичених 
у Євпоролі, Євроюсті та Frontex. 
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Кучер Я. М.1

ДЕфІЦИТ ДЕМОкраТІї В ЄС

Європейський союз – це економічний і політичний союзз особливим 
наднаціональним характером, сильним федеративним принципом, який 
впливає на формування та діяльність органів Єс. Проте одним із осно-
вних недоліків політико-інституційної системи Європейського союзу 
вважають брак демократії, що підриває її легітимність. сьогодні про-
блема дефіциту демократії – це «явище, притаманне сучасним демокра-
тичним режимам чи міжнародним організаціям, яке характеризується 
недостатнім рівнем демократичної легітимності їхніх інституцій та 
певною невідповідністю їх діяльності, механізмів і процедур сучасним 
демократичним стандартам»[1].

інститут громадянства Європейського союзу є важливим та вперше 
нормативно оформлений договором про Європейський союз із змінами, 
внесеними Маастрихтським договором 1992 р. [2, с. 82]. інститут гро-
мадянства запроваджено з метою посилення захисту прав та інтересів 
громадян держав-членів, стати символом європейської єдності, а також 
для посилення зв’язку між Європейським союзом та громадянами дер-
жав-членів, що надає йому більшої легітимності. громадянство Єс надає 
низку політичних, економічних, особистих (громадянських) прав, 
пов’язаних з юридичною можливістю впливати на зміст юридично 
обов’язкових нормативних актів, прийнятих на рівні Єс, і загалом бути 
залученими до процесу розробки політичної стратегії розвиток 
Європейського союзу. саме через інститут громадянства формується 
механізм подолання дефіциту демократії та створюється можливість для 
громадян Єс відігравати більшу роль у функціонуванні союзу шляхом 
висування пропозицій та проявлення ініціатив. 

з самого початку створення співвтовариств гострого значення на-
було питання дефіциту демократії. Надалі це стосувалось єдиного демо-
кратично легітимного органу– Європейського парламенту, який форму-
ється шляхом прямих виборів громадянами Європейського союзу, при 
тому наділений переважно дорадчо-консультативними повноваженнями, 
а головною у законодавчому процесі була рада Єс. На теперішній час, 
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149

крім зазначених інститутів Європейського союзу, у процесі ухвалення 
рішень беруть участь Європейський центральний банк, Європейська 
комісія, які наділені правовою можливістю впливати на політику союзу. 
водночас, аналізуючи законодавство, можна прийти висновку, що повно-
важення Європейського парламенту досить вузькі у сфері прийняття 
певних нормативних актів загального характеру, які спрямовували 
б Європейський союз у певному напрямку[3]. 

в літературі існує думка, що прикладом незгоди громадян країн-
членів з політикою Єс є високий рівень неявки на вибори до 
Європарламенту, що знижує легітимність його функціонування. На під-
твердження цього на виборах 2004 року середня явка в країнах-членах 
склала 45,47 %, у 2009 році – 42,97 %, а на останніх виборах 2014 року 
явка виборців майже не змінилася – 42,61 %, але найвищий найнижчий 
показник був зафіксований у словаччині на рівні лише 13,05 % [4, с. 104].

спробою якось виправити ситуацію стало підписання лісабонського 
договору, положення якого були спрямовані на демократизацію діяль-
ності Європейського союзу, а саме: 

– Європейський парламент є представником не народів держав-чле-
нів, а громадян союзу (ст. 14 дЄс), стає обов’язковим учасником зако-
нодавчого процесу в рамках інституційного трикутника та отримує 
певні права у сфері здійснення контролю над комісією, що робить його 
більш схожим на національні законодавчі органи; 

– гарантування прав людини і громадянських свобод з огляду на те, 
що хартія основоположних прав стала юридично обов’язковим доку-
ментом і набула однакового правового статусу з договорами Європейського 
союзу; 

– запровадження права на громадянську ініціативу – щонайменше 
один мільйон громадян, які є громадянами значної кількості держав-
членів, можуть запропонувати Європейській комісії, в межах її повно-
важень, висунутипропозиції з певних питань. Проте положення, закла-
дені в тексті лісабонського договору, що дозволяють Європарламенту 
вести діалог з Європейською комісією та радою Єс з більш сильних 
позицій, автоматично не вирішують проблему дефіциту демократії 
в Європейському союзі. 

отже, брак демократії є значною проблемою для Європейського 
союзу. і хоча лісабонська угода підвищує ефективність структур 
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Європейського союзу, це дає новий стимул для розвитку наднаціональ-
них органів Європейського союзу. 
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СУВЕрнІТЕТ І наДнаЦІОнаЛЬнІСТЬ: 
СПІВВІДнОШЕннЯ ПраВОВИХ каТЕГОрІЙ

розглядаючи конвергенційні процеси у міжнародно-правовому клю-
чі, стикаємося з необхідністю окремого аналізу таких базових категорій, 
як наднаціональність та суверенітет, які безпосередньо впливають на всі 
міжнародно-правові процеси, пов’язані з універсалізацією та конверген-
цією. термін «наднаціональність» є предметом жвавих дискусій у сучас-
ній правовій науці, якогось єдиного підходу до його розуміння досі не 
вироблено. Наднаціональність міжнародних організацій як правове 
явище є проявом реалізації державного суверенітету суверенними дер-
жавами-членами міжнародної організації. При цьому реалізація держав-
ного суверенітету щодо наднаціональності є первинним, а сама ж над 
національність у цьому випадку – похідною від прояву реалізації суве-
ренітету державами-членами.

1  курсант 4 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для сб україни На-
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відсутність єдності наукових поглядів обумовлена, з одного боку, 
неоднозначністю трактувань терміну «наднаціональність». це можна 
пояснити тим,що з одного боку, відсутністэ однозначне трактування 
цього терміну, у тих небагатьох документах, де він застосовується, а з 
іншого – різницею методологічних прийомів, які використовуються при 
його вивченні. одні сприймають наднаціональність як принцип міжна-
родного права, інші – як правове явище, яке постійно еволюціонує, 
сприяючи подальшому розвитку інтеграційних процесів і правової кон-
вергенції. Якщо ми звернемося до наукових підходів, щодо даної тема-
тики, то зможемо виокремити деякі трактування поняття «наднаціональ-
ність» таких науковців як:

Ф. Шаріф який визначав над національність як систему проведення 
переговорів між націями, що здійснюються в межах відповідних органів, 
завдяки яким держави отримують контроль над процесами прийняття 
рішень;

дж. х. ладор ж трактував наднаціональність як систему перекладання 
відповідальності та ризиків з національних органів на наднаціональні.

то що таке «наднаціональність»? Наднаціональність у діяльності 
інтеграційної спільноти – це визначений в установчих договорах обсяг 
повноважень інституцій інтеграційної спільноти приймати рішення, які 
мають обов’язковий характер для держав-членів, згідно з процедурою, 
встановленою в установчих договорах. здавалося б, це докорінно супер-
ечить концепції суверенітету. адже державний суверенітет – це власти-
ве державі верховенство на своїй території та її незалежність у сфері 
міжнародних відносин. таку властивість мають лише держави. 

у доктринальному плані суперечливе та цікаве питання про те, чи 
веде наднаціональність до обмеження державного суверенітету, чи вона 
виступає наслідком трансформації концепту – «суверенітет» під впли-
вом процесів глобалізації. На міжнародно-правову конвергенцію сут-
тєво впливають усі явища: і наднаціональність, і суверенітет, і глоба-
лізація. Якщо наднаціональність прискорює процеси конвергенції, 
суверенітет загальмовує їх. Питання про визначення меж державного 
суверенітету є найбільш дискусійним в епоху глобалізації, тим більше, 
що в науці існує погляд, згідно з яким передача компетенції міжнарод-
ної організації – це не обмеження суверенітету, а навпаки – один з його 
проявів. будучи за природою державно-правовою категорією, сувере-
нітет одночасно є основною політико-юридичною властивістю держа-
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ви як суб’єкта міжнародного права. вважаємо, що між наднаціональ-
ністю та суверенітетом немає протиріч, адже над національність-по-
родження суверенітету: держави добровільно віддають частину своїх 
повноважень міжнародній організації та стають членами такої органі-
зації, що створюється на основі договору. введення в структуру між-
народної організації та її правопорядку окремих наднаціональних 
елементів не обов’язково веде до обмеження суверенітету держав-чле-
нів цих організацій, забезпечуючи, однак, певне зростання ефективнос-
ті функціонування організації. Ми підтримуємо ідею про те, що над-
національний характер організації означає не втрату державами-чле-
нами свого суверенітету, а лише передачу своїх повноважень спільно 
створеній міжнародній організації.

членство в міжнародному об’єднанні , зокрема в Європейському 
союзі, має на увазі і нерідко спричиняє необхідність внесення змін до 
конституції тієї чи іншої країни напередодні ратифікації міжнародного 
договору, що передбачає передачу повноважень держави на користь 
утворення. такі зміни вносять не для закріплення можливості передачі, 
а задля участі в міжнародній організації або усунення протиріч між кон-
ституцією та відповідним міжнародним договором. Європейська асоці-
ація вільної торгівлі (EAвT) є прикладом даної моделі. досвід функціо-
нування EAвT показує, що успішна інтеграція не обов’язково пов’язана 
із формуванням наднаціональних органів. 

особливість наднаціональності полягає у праві міжнародної органі-
зації втручатися у внутрішню компетенцію держави. у зв’язку з цим слід 
згадати, що принцип невтручання у внутрішні справи тісно пов’язаний 
із принципом суверенної рівності держав. зміст принципу невтручання 
у внутрішні справи означає заборону державам та міжнародним органі-
заціям втручатися у внутрішні справи держав і народів у будь-яких 
формах: збройним, економічним, дипломатичним шляхом, через шпи-
гунську або диверсантську діяльність, відкрито чи опосередковано з боку 
однієї держави, кількох держав або під прикриттям міжнародної органі-
зації. так, згідно з п. 7 ст. 2 статуту ооН організація не має права «на 
втручання у справи, які по суті входять до внутрішньої компетенції 
будь-якої держави». таким чином мимоволі відносити до своєї внутріш-
ньої компетенції будь-які питання. Міжнародні зобов’язання держави 
у тому числі зобов’язання за статутом ооН- критерії, які дозволяють 
правильно підходити до рішення даного питання.
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свобода дій держави в міжнародних відносинах, будучи одним із 
ознак суверенітету, насправді не безмежна, а обмежується свободою 
інших держав. це свобода вчинення лише дій, які не порушують сувере-
нітет (територіальне верховенство та незалежність у міжнародних від-
носинах) інших держав. тільки так можна розуміти суверенітет. система 
держав, кожному з яких властива властивість суверенності, існує пара-
лельно з міжнародним правом, створюваним самими державами в про-
цесі їх міжнародного спілкування для вирішення тих проблем, які окре-
мо взята держава не може вирішити самотужки. оскільки є система 
країн, суверенітет можна розуміти лише як властивість кожного їх. 

державна влада не може бути автономною, оскільки держави, а не 
їхні органи визнаються суб’єктами міжнародного права. тому міжнарод-
не право неспроможне заперечувати державний суверенітет, але певні 
обмеження державного суверенітету наслідок того, що держави створю-
ють міжнароднеправо, формуючи цим міжнародно-правові рамки для 
прояву своїх суверенних прав, мають місце. отже, міжнародне право 
створюється суверенними державами, які, виявляючи суверенну волю 
у досягненні певних цілей та завдань, а також з метою упорядкування 
міжнародних відносин, обмежують свій суверенітет. 

отже, можемо зробити висновок, що наявність наднаціональних 
елементів у структурі самої організації не веде до обмеження суверені-
тету держав-членів організації. з теоретичної точки зору між наднаціо-
нальністю та суверенітетом відсутні будь-які протиріччя та колізії, адже 
наднаціональність міжнародних організацій як правове явище є проявом 
реалізації державного суверенітету суверенними державами-членами 
міжнародної організації. 
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БрЕкСИТ: ПрИЧИнИ Та наСЛІДкИ  
ДЛЯ ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

Європейський союз – це унікальне об’єднання держав відносини 
в якому регулюються як установчими договорами, так і іншими актами 
права Єс. Процедура вступу містить у собі декілька етапів та може три-
вати роками, окрім того, існує усталена практика вступу до Єс, тому 
держави можуть використовувати історичний досвід.. це й не є дивним, 
оскільки стати державою-учасницею Єс є доволі важливим кроком для 
країн. але, доволі проблемним і резонансним стало питання виходу з Єс, 
яке особливо актуалізувалося після того, як 23 червня 2016 року велика 
британія провела референдум про вихід з Єс, тим самим поставила 
гострі політико-правові питання як для союзу, так і для держав членів 
оскільки вперше за всю історію існування Єс виникло питання правової 
регламентації процедури виходу з союзу та юридичних наслідків для 
Єс та великої британії.

Метою цієї роботи виступає дослідження питання виходу з Єс на 
прикладі великої британії, яка у даному союзі в свій час виконувала 
чималу роль – бюджетні внески великої британії до Єс були доволі зна-
чними – 13 мільярдів фунтів, окрім того, країна має доволі тісний зв’язок 
з транснаціональними корпораціями, які мають велике значення для 
союзу та для зазначеної країни теж тощо.
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тематика «брекзіту» не залишила поза увагою як міжнародних так 
вітчизняних науковців. дану тему досліджували: а. грубінка, т. кандуба, 
л. Яковенко, ю. Щекін, о. коваль та інші однак певні аспекти історико-
правового досвіду виходу великої британії з Єс залишаються недостат-
ньо висвітленими.

ст. 50 лісабонської угоди гарантує кожному учаснику союзу право 
виходу з Єс, легітимація чого здійснюється на національному рівні від-
повідно до своїх конституційних вимог.

Після виявлення даного бажання, відбувається доволі складний та 
тривалий процес регулювання відносин, які складались протягом усього 
членства держави. держава-член, яка вирішує вийти, повідомляє 
Європейську раду про свій намір. у світлі керівних принципів, наданих 
Європейською радою, союз веде переговори та укладає угоду з цією 
державою, в якій визначаються заходи щодо її виходу з урахуванням 
рамок її майбутніх відносин із союзом. ця угода обговорюється відпо-
відно до договору про функціонування Європейського союзу. він укла-
дається від імені союзу радою, яка діє кваліфікованою більшістю, після 
отримання згоди Європейського парламенту. [1]

викладена процедура відбувалась доволі складно для двох сторін 
у випадку брекзіту. Переговори щодо виходу з Єс та регулювання від-
носин у подальшому проходили у два раунди. Перший раунд був при-
свячений правам громадян Єс, кордонів між Північною ірландією та 
республікою ірландією тощо. і як результат, на основі обговорюваних 
тем, у брюсселі Єс та велика британія підписали спільну декларацію. 
другий раунд переговорів стосувався дворічного виходу держави Єс та 
необхідними узгодженими діями з боку великої британії – «вихідні» 
виплати і саме на цьому раунді переговорів і виникли розбіжності між 
сторонами. одна із проблем полягала у тому, що Єс визначав «вихідні» 
виплати у розмірі від 30 до 110 млрд євро, обґрунтовуючи бюджетними 
необхідностями та іншими витратами, які понесе Єс. тому, якщо по-
глянути на загальну картину виходу великої британії з Єс, то, на жаль, 
це питання зовсім не врегульоване у правовому полі і через це викликає 
багато проблем і непорозумінь.

також, на тему процесу «виходу Єс» висловився колишній прем’єр-
міністр італії дж. амато, оскільки він є автором статті 50 лісабонського 
договору і головною його тезою було те, що ст. 50 є доволі формальною 
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і надає лише право для держав вийти з союзу, але вона є «мертвою» 
у практичному застосуванні і недієздатною. [4]

доволі важко не погодитись з думкою дж.амато, адже дане питання 
постало вперше для Єс і чітка правова регламентація даного процесу 
відсутня в текстах установчих договорів, що і потягло за собою доволі 
тривалі та важкі наслідки для сторін – тривалий період виходу з Єс, 
важкі переговори для обох сторін, складність прогнозувати наслідки для 
інших держав -членів та союзу в цілому та третіх країн.

Наслідки виходу з Єс для великої британії мали не однозначний 
характер. для Європейського союзу «брекзит» це підтвердження еконо-
мічної та соціально-політичної кризи. Що ж стосується великої британії, 
то в певних сферах діяльності, які певний час регулювались правом Єс, 
виникли, а саме – у питанні торгівельних відносин, оскільки процедура 
торгівлі для великої британії у Єс стає важчим і більш затратним у гро-
шовому питанні, . крім того, всі аспекти міграційної кризи покладають-
ся абсолютно на сторону колишнього члена Єс. варто зазначити, що 
проблема імміграції та права іммігрантів є й досі важким та недостатньо 
врегульованим питанням у великій британії. 

отже, вихід з Єс став доволі переломним моментом для двох сторін 
і поставив питання щодо його вирішення у правовому полі – більш-
чіткому визначенню змісту процедури та її етапів. важко прогнозувати 
наскільки реально є у найближчій перспективі деталізація процедури 
виходу з Єс на рівні установчих договорів з урахуванням складності 
внесення змін до них та питання про зацікавленість в цьому самого Єс.
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рОЛЬ СУДУ ЄС У фОрМУВаннІ ПраВа 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ Та МЕТОДИ  

ЙОГО ТЛУМаЧЕннЯ

справедливо сказати, що юридичне роз’яснення є важливою части-
ною не лише роботи будь-якого судді, а й стосується життя кожного 
громадянина. Питання, що стосуються тлумачення договорів судом 
Європейського союзу, наразі є актуальними для будь-якої держави-чле-
на союзу. це пов’язано, по-перше, з фактом гострої необхідності якіс-
ного впровадження та застосування всіх високих стандартів права союзу 
в національних правових системах. По-друге, характер деяких норм 
договорів дуже загальний і абстрактний [1, с. 110]. Як наслідок, він ви-
магає постійного та належного тлумачення його положень судом. звідси 
випливає, що тлумачення закону визначає його «успішне» застосування 
державами-членами. Поряд з різними аспектами впливу суду на форму-
вання правопорядку, можна відзначити, що він є не лише елементом 
інституційної системи союзу, а й центром європейської судової системи. 
саме суд Єс розробив принципи верховенства права Єс над національ-
ним законодавством держав-членів і пряму дію норм цього наднаціо-
нального права. 

суд Єс здійснює свою функцію тлумачення законодавства Єс, коли 
до нього звертаються національні суди; наприклад: суддя однієї з держав-
членів Єс просить роз’яснити значення певних положень права 
Європейського союзу. важливо, що це тлумачення суду буде застосову-
ватися у всіх подібних випадках. це принцип прямого впливу, який ви-
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пливає із справи ван-генд ан лоос проти Нідерландів [2]. це означає, 
що все законодавство Європейського союзу безпосередньо застосову-
ється в національних правопорядках усіх держав-членів. однак це не 
означає, що суд вирішує зміст спору. він лише дає своє тлумачення, 
і національні судді виносять відповідний вердикт. суд, щоб залишатися 
в рамках закону, спирається на різні джерела та норми права Єс, такі як: 
статті договору, вторинне право, загальні принципи права, звичай, на-
ціональні закони, тощо. таким чином, суд Європейського союзу має 
провести чимало масштабних досліджень, головне завдання яких – ді-
знатися, як проходить плин правового мислення, щоб переконатися, що 
закон дотримується. 

суд Єс є судовим органом, який працює відповідно до методів юри-
дичного тлумачення, які є абсолютно характерними для будь-якого суду, 
як внутрішнього, так і міжнародного. у процесі тлумачення правової 
норми суб’єкти з’ясовують її зміст та можливі наслідки застосування. 
відповідно до існуючої судової практики, при тлумаченні суд враховує 
«формулювання положень, їх контекст та остаточність » [3, с. 19]. Як 
правило, він використовує більшість класичних методів юридичного 
тлумачення, таких як історичне, контекстуальне та телеологічне тлума-
чення. усі вони використовуються в рамках використання «лінгвістич-
ного режиму» Єс. цей термін відображає принцип лінгвістичної еквіва-
лентності, який був прийнятий і застосований в Єс.

історичний метод тлумачення полягає у з’ясуванні сенсу права шля-
хом дослідження історичної ситуації, конкретних обставин і відносин 
між сторонами на момент його складання з урахуванням мети, яка має 
бути досягнута. адже, якщо не врахувати обставини прийняття докумен-
та, неможливо правильно проаналізувати його зміст і зрозуміти зміст. таке 
тлумачення забезпечує поступовий розвиток змісту конвенції в резуль-
таті змін у суспільних відносинах [4, с. 1]. На жаль, цей підхід не завжди 
є ефективним через сучасну актуальну ситуацію. залежно від того, що 
положення повинні застосовуватися і розумітися в контексті демокра-
тичних європейських суспільств, які існують зараз, а не сприйматися 
з точки зору, яка існувала на момент її написання та становлення.

дослівне або текстове тлумачення добре відоме і зачіпає очевидне – 
звичайне значення слів. з нього починається будь-який процес юридич-
ного тлумачення. літеральний метод починається з аналізу звичайних 
письмових оповідань, надаючи їм поточне значення. дослівне тлумачен-
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ня чіткого і точного положення є методом тлумачення, який найкраще 
відображає принцип правової визначеності, оскільки гарантує високий 
ступінь передбачуваності рішень ЄсПл [5, с. 6]. з іншого боку, пробле-
ма полягає в тому, що деякі поняття права Єс можуть мати дуже від-
мінне значення від його національного еквівалента. те, що означає одне 
слово в одній мові, може мати зовсім протилежне розуміння іншим но-
сієм мови. очевидно, необхідний лінгвістичний порівняльний аналіз.

текст завжди слід розглядати в контексті. цей метод передбачає 
тлумачення правової норми відповідно до контексту документа з ураху-
ванням інших положень. він ґрунтується на тому, що нормативний до-
кумент, який буде інтерпретований, є неподільним, де всі його частини 
доповнюють одна одну, що дозволяє пояснити одну частину за допомо-
гою інших. однак, розглядаючи контекстну інтерпретацію, необхідно 
враховувати, що часто цілі директив і рішень є однаковими, спрямова-
ними на досягнення однакового правового результату [3, с. 19]. це до-
зволяє суду виконувати свої завдання, використовуючи такі положення 
в преамбулах і давати відповідні тлумачення.

Нарешті, телеологічний метод ґрунтується не на аналізі тексту за-
кону, а, навпаки, виходить із мети, яку переслідує законодавець при 
прийнятті того чи іншого закону. у зв’язку з цим залишається актуальною 
думка судді Міжнародного суду М. анцілотті про те, що неможливо 
зробити висновки про справжню мету статті конвенції, доки її цілі та 
завдання не будуть визначені. 

взагалі, головне завдання Європейського суду – забезпечити вико-
нання державами-членами своїх зобов’язань [5]. це класичний принцип 
міжнародного публічного права – pacta sunt servanda. крім того, рівність 
держав-членів Єс та його громадян перед законодавством союзу – це 
перша і найважливіша передумова для досягнення цього принципу. 
відповідно, це є гарантією та основними правовими інструментами 
цього процесу. слід підкреслити, що, даючи офіційне тлумачення уста-
новчих договорів, суд розробляє первинний закон союзу, здійснює його 
конституціоналізацію [6, с. 291]. Підсумовуючи, важко виділити якийсь 
із цих методів тлумачення для Європейського суду як основний. Перші 
два методи – буквальний та історичний – є «консервативними», а два 
останні – контекстуальний і телеологічний – є «прогресивними» мето-
дами інтерпретації [7, с. 206]. загалом суд використовує всі правові 
методи, відомі національним судовим органам, оскільки європейська 
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правова традиція базується на принципах права, які притаманні всім 
державам-членам Єс.
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глобалізаційні процеси сприяють посиленню міграції у світі. 
внаслідок міграційної кризи, що сталася після подій в афганістані, 
Ємені, лівії, сирії, демографічних вибухів у країнах Північної африки 
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та близького сходу проблема демократичної міграційної політики лише 
посилилась. Як наслідок, збільшилась кількість іммігрантів, що не ба-
жають інтегруватися у суспільство та значно зросла злочинність. також 
спостерігається тенденція до масової еміграції громадян, відтоку молодих 
і кваліфікованих кадрів. тому, досить важливим є вироблення чітких 
стратегій врегулювання міграційної політики Єс.   

Міграційна політика включає в себе: роботу із країнами походження 
та транзиту, укріплення зовнішніх кордонів Єс, управління міграційни-
ми потоками та заборона незаконної контрабанди, реформа загальної 
європейської системи притулку, надання можливості для легальної мі-
грації, заохочення інтеграції громадян третіх країн [1]. 

На думку П’єра вімона, старшого наукового співробітника 
Європейського центру карнеги, «міграційна проблема є основною про-
блемою з якою зіштовхнувся Єс на початку 2015 року». зокрема, на його 
думку така проблема виникла з економічних причин. зазвичай, біженці 
це люди, що рятуються від громадянської війни на ближньому сході та 
афганістані або особи що тікають від збройних конфліктів та насилля[2]. 

тож, основними причинами міграції є: збройні конфлікти в країнах 
африки та близького сходу, економічна нестабільність цих регіонів, 
масове безробіття, висока ймовірність опинитися в епіцентрі воєнних 
дій[3], володіння емігрантами інформацією про можливість возз’єднання 
сімей та процедуру набуття статусу біженця в країнах Єс[4]. 

у травні 2015р. комісія запропонувала політичний програмний до-
кумент «Європейський порядок денний з міграції», який містив основні 
завдання щодо регулювання міграційних потоків та надання притулку 
у Євросоюзі[5]. було запропоновані такі постулати: 

1. розроблення тимчасового механізму розселення осіб, які шукають 
притулок у всіх державах-членах на підставі певних критеріїв, а з часом 
створити законодавство що регулюватиме такий розподіл; 

2. розмістити країнами Єс 20 тис. біженців з таборів ооН, що зна-
ходяться поза межами Єс, зокрема у туреччині, лівані; 

3. збільшити фінансування агентства ФроНтекс, яке займається 
охороною кордону Єс;

4. виділити кошти державам-членам, які знаходяться на південному 
кордоні Єс, задля функціонування реєстраційних центрів, для підтрим-
ки осіб, які шукають притулку. Планувалось, що влади приймаючої 
країни реєструватимуть претендентів та братимуть відбитки пальці для 
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ідентифікації та занесення в дактилоскопічну інформаційну систему. такі 
табори були створенні на території італії та греції. Пропускна спромож-
ність центрів – тисяча осіб, які протягом 72 годин повинні бути зареє-
стровані і відправлені за призначенням – або на розселення по державам-
членам, або висилку. При цьому надзвичайно важливим було виявляти 
джихаджистів, які намагались проникнути до Єс під виглядом біженців. 

5. Посилити спільну операцію Європолу та Європейського поліцей-
ського коледжу щодо збору інформації про контрабанду людей 
у середземномор’ї. для цього почалось втілення Плану дій проти контр-
абанди мігрантів. зокрема, передбачається висилка громадян, які неле-
гально знаходились в державі після проведення інтерв’ю в реєстраційний 
центрах;

6. Провести операцію з метою руйнування мереж та бізнес-моделі 
контрабандистів. 11 лютого 2016 року Нато було представлено операцію 
в егейському морі. Метою операції було перешкоджання човнам з біжен-
цями досягти берегів греції. таким чином, три судна Нато на разі ви-
являють човни біженців і відправляють їх до туреччини, на відміну від 
ФроНтекс, які діють лише у грецьких водах. Проте, залишається пи-
тання: чи має змогу туреччина прийняти велику кількість біженців, 
а також чи не буде даною операцією порушено право мігрантів на при-
тулок. 

окрім короткострокових заходів, було визначені пропозиції на три-
валий строк: протидія нелегальні міграції, зміцнення політики надання 
притулку, шляхом реформування існуючої системи, розроблення програм 
інтеграції легальних мігрантів, перегляд положень директиви про «бла-
китну карту» для залучення висококваліфікованих мігрантів.

На сьогодні, міграційна криза є багаторівневою проблемою і достат-
ньо складно дати однозначну відповідь, чи працює міграційна політика 
Єс. з одного боку, досить велика кількість мігрантів успішно інтегрува-
лись у суспільство та мають змогу вільно працювати та жити. Проте 
й спостерігається явище геттоізації, етнічного невдоволення, ксенофобії 
та расизму. На противагу виникають різні спільноти, що не прагнуть 
інтеграції в середовище куди вони іммігрували. 
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Європейська система інформації та авторизації подорожей (European 
Travel Information and Authorization System) (далі – ETIAS) – це електро-
нна система оформлення безвізових відвідувачів Європейського союзу 
(далі – Єс), які здійснюють в’їзд до Євросоюзу або Шенгенської зони 
[2]. це правило стосується усіх країн, за винятком ірландії, яка є членом 
спільної зони подорожей і не приєднана до договору «Про скасування 
паспортного митного контролю між країнами Єс» від 14.06.1985 року. 

Поки система не запущена до роботи, офіційний початок її застосу-
вання планується у 2022 році, але виникає багато питань щодо її призна-
чення: створення простішого доступу для туристів, з держав, яким до-
зволено безвізовий в’їзд в зону чи є додатковим засобом безпеки пере-
тину кордону. 

Європейською комісією (далі – Єк) вперше представлена ідея ETIAS 
у повідомленні «сильніші та розумніші інформаційні системи для кор-
донів та безпеки» від 16.11.2016 року. у ній було зазначено, що інфор-
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мація, яка буде збиратися системою може допомогти прикордонникам 
оцінити відвідувачів з третіх країн прибуття на короткий термін [5]. 
також окреслилося використання такими країнами, як сШа, канада та 
австралія подібні системи, у тому числі для європейських громадян.

Переговори з Європейським парламентом (далі – ЄП) та радою Єс 
завершилися регламентом ETIAS (Єс) 2018/1240 від 12.09.2018 року 
(набув чинності 08.10.2018 року). відповідно до нього, передбачається, 
що ETIAS буде значною мірою автоматизованою іт-системою, яка ство-
рена для виявлення ризиків безпеки, нелегальної міграції та високих 
епідемічних ризиків від відвідувачів без віз, які подорожують до країн 
Шенгенської зони, водночас полегшуючи перетин кордонів для пере-
важної більшості туристів та осіб, які здійснюють робочі поїздки і не 
мають таких ризиків [1]. громадяни інших держав повинні подати за-
явку на отримання дозволу на поїздку через систему ETIAS перед по-
їздкою. інформація, зібрана через іт-систему, дозволить, при повній 
дотриманні основних прав і принципів захисту даних, для попередньої 
перевірки потенційної безпеки, нерегулярної міграції високих епідеміч-
них ризиків. При оцінці усіх даних, органи влади прийматимуть рішен-
ня про дозвіл і заборону в’їзду на територію Єс та повідомлятимуть 
іноземців про це завчасно.

дозвіл на поїздку ETIAS буде обов’язковою умовою для в’їзду на 
відповідні території країн-членів Шенгенської угоди. Під час огляду 
проїзних документів, його будуть перевіряти прикордонні правоохорон-
ні органи. за рахунок цього попереднього контролю іноземних громадян 
має полегшитися прикордонний контроль, відбудеться уникнення бюро-
кратії та затримок для подорожуючої особи при появі на кордоні; забез-
печиться скоординована та узгоджена оцінка ризиків громадян третіх 
країн; суттєво скоротиться кількість відмов у в’їзді в пунктах пропуску 
[2]. ETIAS може знадобитися кожному п’ятому, а це понад 18 % населен-
ня світу [3]. таким чином, з кінця 2022 року, для цих 1.4 мільярдів подо-
рожуючих осіб, потрібно буде подати заявку на ETIAS. 

розробкою системи ETIAS займається Європейське агентство з опе-
ративного управління широкомасштабними іт-системами у сфері сво-
боди, безпеки та правосуддя (далі – eu-LISA). також налагоджене спів-
робітництво у розрізі обміном даних для перевірки безпеки з Європолом 
та Європейським агентством прикордонної та берегової охорони (далі – 
Frontex) для створення центрального підрозділу ETIAS [4]. 
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Попри те, що на кожній державі-члену лежить відповідальність за 
безпеку кодонів шенгенської зони, діяльність Frontex полягає у коорди-
нації літаків, човнів та спеціалістів прикордонного персоналу в районах 
поглибленим міграційним тиском. саме у відповідь на зростання іммі-
грації до Європи та для боротьби із загрозою глобального тероризму 
агентство пропонує логістичну та технічну допомогу будь-яким країнам, 
які мають серйозні загрози їхній прикордонній безпеці. На основі цього 
базується співробітництво між eu-LISA та Frontex у створенні ETIAS. 
Попри розроблення проекту з 2016 року, триває робота по створенню 
центрального підрозділу системи. він буде відповідальним за видачу 
дозволу на в’їзд. усвідомлюючи значний обсяг інформації у базі даних 
центрального підрозділу, працівниками буде здійснена наступна діяль-
ність: 

– ручна перевірка додатків, у разі виникнення збоїв автоматизова-
ного процесу;

– аудит системи з контролем конфіденційних даних та її захисту;
– підтвердження правильності збереження даних;
– надання підтримки подорожуючим та інше [4]. 
Попри усі описані аспекти, планується спростити процес отримання 

дозволу на в’їзд для кожного іноземця з дозволених держав та заоща-
джувати час для отримання ETIAS.

отже, впровадження новітніх систем, на прикладі ETIAS відповідає 
одразу двом викликам, які склалися, станом на 2021 рік. так, навіть 
у первинному представленні Єк 16.11.2016 року, планувалося зробити 
акцент саме на безпековому питанні у впровадженні відповідних змін до 
дозвільної системи виїзду та виїзду громадян третіх держав [5]. і усі по-
дальші аспекти роботи eu-LISA, Frontex та Європолу підтверджують 
мету створення системи. вплив ETIAS на громадян нашої держави буде 
особливо відчутним, адже режим безвізового відвідування територій 
країн-членів Єс, який було надано україні в якості заохочення до про-
ведення ґрунтовних реформ, зазнає значних змін в наслідок введення 
даної системи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПрИПИнЕннЯ  
Та ПрИЗУПИнЕннЯ ЧЛЕнСТВа ДЕрЖаВ 

В ЄВрОПЕЙСЬкОМУ СОЮЗІ

1 лютого 2020 р. великобританія завершила процес брексіту та ви-
йшла з Європейського союзу [6; 7]. ця унікальна подія актуалізує до-
слідження питань припинення та призупинення членства держав 
в Європейському союзі, оскільки до цього часу ще не було випадків 
виходу держав з Єс. тому, в зв’язку з цим важливо проаналізувати право-
ві та процедурні аспекти виходу держав з Єс.

варто зазначити, що правовою основою виходу держав із Єс є нор-
ми установчих документів Єс, зокрема договір про Єс та договір про 
функціонування Єс, які юридично закріпили можливість виходу будь-
якої держави з Єс. При цьому, з урахуванням цього, найцікавішим ви-
глядає той факт, що попередні редакції установчих документів Єс, не 
містили правових норм, які давали б можливість державі вийти з Єс, що 
унеможливлювало юридично вихід держав з Єс. De jure, була створена 
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така ситуація, якщо держава вступає в Єс, то не мала нормативних основ 
добровільного виходу з нього.

так, відмічаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 50 договору про Єс будь-
яка держава-член може вирішити вийти з союзу згідно зі своїми консти-
туційними вимогами. аналізуючи це положення, можна стверджувати, 
що на сьогодні юридична можливість виходу з Європейського союзу 
існує, проте, як ми зазначали раніше, що жодна держава цим правом не 
скористалася, окрім великобратанії. хоча спроби виходу з Європейського 
союзу вже були раніше. так, наприклад, 23 лютого 1982 року на рефе-
рендумі в гренландії проголосувало 53 % жителів про вихід з попередни-
ка Європейського союзу (Європейського економічного співтовариства), 
який відбувся в 1985 році. Проте, з урахуванням того, що гренландія 
залежна від данії територія про вихід члена-держави не може бути й мови 
[1, с. 60]. тому, рішення гренландії не мало юридично обов’язкових на-
слідків.

разом з тим, повертаючись безпосередньо до питання про добро-
вільний вихід з Європейського союзу, слід зазначити, що держава-член, 
яка вирішила вийти з союзу, повідомляє про свій намір Європейську 
раду. відповідно до вказівок Європейської ради, Єс зобов’язаний про-
вести переговори, а також укласти відповідну угоду з державою, яка 
бажає виходу з Єс, в якій обґрунтовуються заходи стосовно її виключен-
ня з Єс, з врахуванням її подальших відносин з Єс, строки такого ви-
ходу. дана угода повинна бути укладена згідно з вимогами частини 3 
статті 218 договору про функціонування Єс. При цьому, вона повинна 
бути укладена від імені Єс Європейською радою кваліфікованою біль-
шістю після отримання згоди Європейського Парламенту.

разом з тим, відмічаємо, що договори про Єс припиняють засто-
совуватись в даному питанні з дати набуття чинності угоди або з дати 
входження в силу договору про виведення зі складу Єс, в іншому 
випадку, через 2 роки після повідомлення про вихід, якщо Європейська 
рада, за погодженням з зацікавленою державою-членом, одноголосно 
не приймає рішення про продовження цього терміну. член 
Європейської ради або ради, що представляє виведення держави-чле-
на не бере участь в обговореннях Європейської ради або ради з ви-
ведення або в прийнятті рішень з цього приводу. кваліфікована біль-
шість голосів повинна бути визначена договором про функціонуван-
ня Європейського союзу.
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в свою чергу, якщо держава вийшла зі складу Єс та в майбутньому 
просить про повернення, її запит підлягає загальній процедурі розгляду 
питання про вступ до Єс на загальних підставах, тобто більш спроще-
ного шляху повернення для держав, які вийшли з Європейського союзу 
немає [2, 12]. тобто, фактично, якщо великобританія забажає поверну-
тися до Єс, то вона повинна пройти загальну процедуру вступу до Єс, 
як і держави, які не були раніше членами Єс.

таким чином, ми розглянули правові основи добровільного виходу 
з Єс та дійшли висновку, що на сьогодні питання добровільного виходу 
держав з Єс є достатньо чітко врегульованою.

разом з тим, досить цікавою та відповідно актуальною на сьогодні 
є проблема можливості примусового виключення держави-члена 
з Єс. Незважаючи, на всю свою прогресивність установчі документи Єс 
не містять процедури примусового виключення держави-члена з Єс, що 
на нашу думку є недоліком.

так, зокрема, безпосередньо в договорі про Єс в статті 7 регламенту-
ється призупинення членства в Єс. Призупинення членства розглядається 
як різновид відповідальності держави-члена за несумлінну поведінку 
в Єс. відповідно до статті 7 дЄс за обгрунтованою пропозицією третини 
держав-членів, Європейського Парламенту або Європейської комісії рада, 
діючи більшістю у 4/5 її членів, після отримання згоди Європейського 
Парламенту, може встановити, що існує явний ризик тяжкого порушення 
державою-членом цінностей, зазначених в ст. 2 дЄс. Проте, перш ніж 
прийняти таке рішення, рада заслуховує відповідну державу-члена та може 
направити їй рекомендації, діючи відповідно до тієї ж процедури. 

в свою чергу, Європейська рада, діючи одностайно на пропозицію 
третини держав-членів або комісії та після отримання згоди 
Європейського Парламенту, може встановити існування постійного та 
істотного порушення однією з держав-членів цінностей, зазначених 
у ст. 2, запропонувавши відповідній державі-члену подати свої пояснен-
ня (ч. 2 ст. 7 дЄс) [3].

разом з тим, у випадку прийняття рішення відповідно до ч. 2 ст. 7 
дЄс рада може кваліфікованою більшістю вирішити призупинити 
певні права відповідної держави-члена, що випливають із застосуван-
ня договорів, включаючи право голосу представника уряду держави-
члена у раді. вживаючи таких заходів, рада враховує можливі наслід-
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ки такого призупинення для прав та обов’язків фізичних і юридичних 
осіб. 

таким чином, остаточне рішення про призупинення членства ухва-
люється радою Єс (кваліфікованою більшістю). Призупинення членства 
держави у Єс передбачає також позбавлення право голосу представника 
уряду держави-члена у раді. вживаючи таких заходів, рада враховує 
можливі наслідки такого призупинення для прав та обов’язків фізичних 
і юридичних осіб.

Проте, відмічаємо, що незважаючи на призупинення членства, 
у будь-якому разі ця держава-член повинна і надалі виконувати свої 
зобов’язання за установчими договорами. Наприклад, питання про 
призупинення членства держави піднімалося щодо австрії. так, зо-
крема, в 1999 році на парламентських виборах перемогу здобула уль-
траправа партія – «Партія свободи», лідер якої й. хайдер, що згодом 
став Прем’єр-міністром, пропагував політику ксенофобії (ворожого 
ставлення до іноземців). На несумісність такої політики зі ст. 7 дЄс 
була звернена увага країни. зазначені рекомендації були враховані, й у 
результаті рада вирішила, що немає підстав застосовувати ст. 7. 
Показово, що згодом для боротьби з новим націоналізмом і ксенофобі-
єю на рівні Єс було ухвалено рішення про відкриття в країні 
Європейської агенції з фундаментальних прав людини [4, с. 5]. таким 
чином, враховуючи вищевикладене, необхідно констатувати, що при-
зупинення членства в Єс не тягне за собою наслідків повноцінного 
виключення держави-члена з Єс.

Проте, в даному випадку не все так однозначно. Як приклад, можемо 
навести наступне: юнкер попередив угорщину про можливе виключен-
ня з Єс: «тому, хто вводить смертну кару, немає місця в Європейському 
союзі … країна повинна буде покинути Єс, якщо прем’єр-міністр віктор 
орбан наполягатиме на своєму». казус цієї ситуації полягає в тому, що 
до угорщини може бути застосовано лише призупинення членства, але 
аж ніяк не виключення. Як ми вже зазначали раніше, введення смертної 
кари в угорщині буде трактуватися як порушення цінностей, на яких 
тримається Європейський союз. тому, щоб не виникало таких казуїстич-
них ситуацій, вважаємо, що необхідно внести відповідні зміни до 
договору про Єс. тому, на нашу думку, слід статтю 50 договору про Єс 
доповнити нормою, яка передбачала б примусове виключення держави-
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члена з Єс. варіанти виключення можуть бути різними. На нашу думку, 
спочатку необхідно застосовувати процедуру призупинення членства та 
надати певний строк для усунення перепон, які перешкоджають державі 
бути членом Європейського союзу. Якщо держава усуне недоліки за цей 
строк, то тоді призупинення членства припиняється і держава поновлює 
статус повноправного члена Європейського союзу. Якщо держава не 
усунула перешкоди, проте намагалася це зробити, то їй може надаватися 
додатковий строк для їх усунення [5, с. 37]. 

отже, ми дійшли висновку, що досвід Brexit наочно довів реальну 
застосовність процедури виходу, передбаченої ст. 50 дЄс, однак не вре-
гульована процедура примусового виключення держав з Єс. також по-
стає питання про відповідність такої процедури загальним принципам 
міжнародного права.
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Наретя В. Г.1

ОСОБЛИВОСТІ ГрОМаДЯнСТВа 
ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

інститут громадянства століттями був пов’язаний з державою, тому 
юридична наука і практика розглядає громадянство як сформований по-
літико-правовий зв’язок фізичної особи та держави, що виражається 
в реалізації ними своїх прав та виконання обов’язків.

всі відносини з приводу громадянства в сучасних державах регулю-
ються конституціями цих держав і спеціальними законами, а також за-
гальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. сучасні 
процеси глобалізації світового простору, розширення інтеграційних 
утворень сприяють появі так званого «інтеграційного громадянства».

з 70-х років хх століття стало використовуватися тлумачення по-
няття європейського громадянства як форми співвідношення з новим 
Європейським співтовариством, що вирішує не тільки економічні за-
вдання, а й забезпечує дотримання політичних та соціальних прав. 
Найважливішим досягненням у формуванні концепції європейського 
громадянства стали перші вибори до Європейського Парламенту, що 
відбулися в червні 1979 року, оскільки всі громадяни Єс були запроше-
ні взяти участь у процесі прийняття рішень шляхом обрання їх пред-
ставників. у 1985 році резолюцією Європарламенту були визначені 
права, що належать всім громадянам держав-членів Єс, у тому числі 
право вільного пересування та право вибору місця проживання. 

отримання громадянства Єс, без отримання національного грома-
дянства будь-якої з країн, що знаходяться у складі Єс неможливо, оскіль-
ки це питання вирішується на рівні внутрішньої політики держав- членів 
Єс і регламентується декларацією про громадянство держави-члена 
Євросоюзу. держави зберігають за собою привілейовану прерогативу, 
яка полягає в односторонньому визначенні норм про набуття громадян-
ства. 

таким чином, громадянство Єс, будучи специфічним інститутом, 
являється похідним від громадянства держави-члена. відповідно, не 
передбачено будь-якої особливої процедури придбання або втрати гро-

1  студент 6 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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мадянства. зміни громадянства держави-члена тягнуть за собою певні 
наслідки і для становища особи в рамках Єс. так, втрата громадянства 
країни тягне і втрату громадянства союзу, якщо особа одночасно не на-
буває громадянства іншої держави-члена Єс.

На сьогодні інститут громадянства Європейського союзу можна 
охарактеризувати як «молодий» але стабільно функціонуючий. це по-
роджує дискусії щодо його змісту, але сформулювати певні висновки 
щодо його правової природи можна вже зараз.

По-перше, поняття «громадянство», яке закріплене в статті 3 
Європейської конвенції про громадянство, не є тотожним поняттю «гро-
мадянство Єс», оскільки громадянство передбачає правовий зв’язок між 
особою та державою, а Європейський союз державою не являється.

По-друге, відповідно до статті 20 договору про функціонування 
Європейського союзу: «кожен, хто має громадянство однієї з держав-
членів, є громадянином союзу. громадянство союзу є додатковим до 
національного громадянства не замінюючи його». 

у Маастрихтському договорі вказівка на субсидіарний характер за-
гальноєвропейського громадянства була відсутня. вона з’явилася вже 
в амстердамському договорі, який змінив та доповнив договір про 
Європейський союз, та закріплена в проекті конституції, положення якої 
були відображені у лісабонському договорі 2007 року. значення даної 
норми є принциповим для розуміння змісту поняття «громадянство» та 
співвідношення союзного і національного громадянства.

громадянство союзу здебільшого передбачає гарантування прав 
у сфері правових відносин громадян та інститутів Єс або надає можли-
вість вільно пересуватися та перебувати на території Єс особам, що 
мають громадянство держав-членів. тому громадянство Єс часто харак-
теризують як нерозвинуту модель національного громадянства.

слід відзначити, що при набутті громадянства Європейського союзу 
особа може здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки в повно-
му обсязі як громадянин конкретної держави-члена союзу. разом з тим, 
набуття громадянства союзу гарантує особі і набуття комплексу додат-
кових прав та свобод.

акти первинного права Єс до таких прав відносять: 
1) право обирати та бути обраним до Європейського парламенту;
2) право обирати та бути обраним на місцевих виборах;
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3) право особи на добре керування, що передбачає: право розгляду 
справи особи неупереджено, справедливо та протягом розумного строку; 
право особи на відшкодування будь-якої шкоди, спричиненої діяльністю 
інститутів чи їх службовими особами при виконанні своїх обов’язків; 
право звернення до інституцій союзу однією з офіційних мов Єс та 
право отримати відповідь тією самою мовою;

4) право доступу до документів органів та агенцій союзу, виконаних 
у будь-якій формі; 

5) право на звернення до Європейського омбудсмана;
6) право подання петиції до Європейського Парламенту;
7) право вільного пересування та перебування на території держав-

членів;
8) право кожного громадянина союзу на захист дипломатичних та 

консульських органів будь-якої держави-члена союзу на території третьої 
країни, де немає представництва держави-члена, громадянином якої він є.

існує проблема обсягу прав громадян Євросоюзу. вона полягає 
в тому, що оскільки громадянство Єс має доповнюючий характер, то 
громадяни Єс на території різних держав-членів будуть мати різний об-
сяг прав відповідно до принципу субсидіарності.Щоб вирішити вказану 
проблему, необхідно або уніфікувати сферу національного законодавства 
держав-членів Єс щодо прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, 
або делегувати всі повноваження стосовно здійснення зазначених прав 
інститутам союзу, що на сьогодні здається неможливим.

отже, підсумовуючи, можна констатувати, що, безумовно, громадян-
ство Європейського союзу надає якісно нові права громадянам держав-
членів, пов’язані з розширенням їх просторових можливостей. але, не 
дивлячись на всі привілеї громадянства Єс, можна відзначити пасивний 
характер ряду прав, що стосуються його статусу. 

в межах обраного євроатлантичного та євроінтеграційного курсів 
нашої держави, в майбутньому і для громадян україни стануть актуаль-
ними питання, пов’язані з громадянством Єс. однак, сьогодні україна 
стоїть перед рядом викликів щодо належного гарантування та захисту 
прав своїх громадян, не забезпечення яких необхідним чином може ста-
ти серйозною перепоною не лише для нормального виконання своїх 
обов’язків як члена Єс, але й на стадії вступу, адже інституції Єс, спо-
відуючи цінності, закладені в установчих договорах, в першу чергу ви-
магають їх дотримання від кандидатів та держав-членів.
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ЄВрОІнТЕГраЦІЯ Як ОДИн ІЗ ЧИннИкІВ 
рОЗВИТкУ ЕкОнОМІкИ УкраїнИ

Євроінтеграція передбачає суттєві внутрішні перетворення, забез-
печує можливість переходу до більш високого рівня міжнародної співп-
раці. Необхідними умовами цього процесу є входження до європейської 
системи безпеки, радикальні перетворення на шляху демократичного 
розвитку, удосконалення політичної системи та сфери захисту прав лю-
дини, формування сучасної моделі менеджменту та ведення бізнесу, 
закріплення міжнародного образу країни як конкурентоспроможної та 
інвестиційно привабливої [1, с. 5].

тому важливою умовою інтеграції в Єс є наявність діючої ринкової 
економіки та спроможність витримати тиск конкуренції і ринкових сил 
у межах Єс. для цього необхідним є забезпечення макроекономічної 
стабільності, лібералізація торговельного режиму, належне правове за-

1  1. студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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безпечення ринкової перебудови, запровадження та дотримання євро-
пейських стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки вироб-
ників, створення сприятливого інвестиційного клімату, здійснення зба-
лансованої експортно-імпортної політики.

аналіз сучасної ситуації у світі дозволяє дійти висновку, що інкор-
порація україни в інтегрований європейський простір безпеки, долучен-
ня до побудови єдиної євроатлантичної спільноти є для нашої держави 
велінням часу й усвідомлюється як загальна стратегічна мета входження 
у світову політичну й економічну системи.

у 1994 році україна, першою серед країн сНд, підписала договір 
про партнерство і співробітництво з Європейським союзом (набрав 
чинності у 1998 році), який став основним і водночас найважливішим 
елементом у політичних і економічних відносинах україни та 
Європейського союзу. і тільки у 2014 році було підписано угоду про 
асоціацію з Єс.

з економічної точки зору, для україни євроінтеграція сприятиме: 
зростанню ефективності економіки; впровадженню технологічних мо-
дернізацій; підвищенню якості управління в бюджетній, банківський, 
фінансовій сферах; забезпеченню безперешкодного доступу до новітніх 
технологій, капіталу, інформації; створенню сприятливих умов для ін-
вестицій; зростанню обсягів торгівлі на ринку Єс; скороченню масшта-
бів тіньових торгових операцій.

також вона спрощує ведення бізнесу з європейськими компаніями, 
покращує умови торгівлі та інвестування, а це у свою чергу означає, що 
з’являться нові бізнес можливості для україни. варто зазначити, що 
сьогодні Єс є найбільшим іноземним інвестором україни. 

Проаналізувавши чинники, які сповільнюють рух україни до Єс, 
можна виділити такі внутрішні проблеми: високий рівень корумпованос-
ті та економічної злочинності; відсутність порозуміння як між держав-
ними інституціями, так і між населенням щодо європейського вибору; 
дефіцит досвідчених фахівців; повільність у проведенні економічних 
реформ.

Нині світ вступив в епоху кардинальних соціально-економічних змін, 
зумовлених новітньою технологічною революцією, пов’язаною, як відо-
мо, з низкою суттєвих технологічних інновацій, які, серед іншого, охо-
плюють: наносенсори та інтернет наноречей (nanosensors and the Internet 
of nanothings), що забезпечують мініатюризацію під’єднання до мережі; 
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блокчейн-технології як революційні децентралізовані системи, що базу-
ються на довірі (the blockchain) ; відкриті екосистеми штучного інтелек-
ту (open AI ecosystem), які дозволять перехід від штучного до «контек-
стуального» інтелекту. центральну роль у групі цифрових технологій 
мають відігравати аналітика, побудована на великих базах даних (Big 
data analytics); штучний інтелект (Artificial intelligence) [2, с. 15; 4].

усі ці технологічні інновації у свою чергу викликають глибокі і масш-
табні зміни характеру економічних відносин, переформатування самих 
їх основ.

крім того, зміни у економічних відносинах викликані і пандемією 
COVID-19, яка завдавши істотного удару по багатьох секторах економі-
ки країн світу, водночас створила безпрецедентні можливості розвитку 
для бізнесу у віртуальному цифровому середовищі, що значно пришвид-
шило формування нової «малоконтактної економіки» («low touch 
economy») [3].

глобальна тенденція «low touch economy» стає визначальним струк-
туро-перетворюючим чинником розвитку, що, на мою думку, істотно не 
послабшає після завершення нинішньої пандемії. тому для стабільного 
економічного розвитку україни в умовах «економіки мінімального кон-
такту» та з метою антикризового управління підприємствами з’явилася 
очевидна необхідність появи нових орієнтирів і нових інноваційних 
методів та технологій управління підприємствами для більш швидкого 
продажу товарів та послуг, віддаленої роботи персоналу та спілкування 
із клієнтами.

Євроінтеграція для україни є важливим кроком, який сприяє зрос-
танню рівня її економіки та підвищенню добробуту населення, проте для 
досягнення ефективної економічної взаємодії «україна – Єс», необхідно 
враховувати ті фактори, які є викликами сьогодення, та які мають бути 
ретельно враховані в угоді про асоціацію україни з Єс [5]. адже по-
дальший євроінтеграційний процес передбачає проведення глибоких 
соціально-економічних реформ та радикальних інституційних перетво-
рень в україні.
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Олійник О. Д.1

ЄВрОПЕЙСЬкИЙ ПарЛаМЕнТ У СИСТЕМІ 
ІнСТИТУТІВ ЄС 

Європейський парламент став найбільшою у світі демократично 
обраною парламентською палатою, що значно збільшилася з моменту 
перших прямих виборів 1979 року, об’єднавши представників політич-
них партій з усього континенту. він являє собою великий форум для 
політичних дебатів та прийняття рішень на рівні Єс [7; 8]. члени 
Європейського парламенту обираються прямим голосуванням у всіх 
державах-членах, щоб представляти інтереси людей щодо законотвор-
чої діяльності Єс та забезпечувати демократичну роботу інших інсти-
туцій Єс. депутати Європарламенту контролюють роботу інститутів 
Єс, зокрема, Європейської комісії, яка є виконавчим органом 
Європейського союзу [1].

лісабонський договір визначає роль національних парламентів 
у Європейському союзі. вони можуть, наприклад, ретельно вивчати 
проекти законів Єс, щоб переконатися, що вони дотримуються прин-
ципу субсидіарності, брати участь у перегляді договорів Єс або бра-

1  курсант 4 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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ти участь в оцінці політики Єс у сфері свободи, безпеки та право-
суддя. Європейський парламент активно підтримує дві основні мере-
жі, які сприяють співпраці між парламентами. Міжпарламентський 
обмін інформацією Єс (IPEX) дозволяє парламентам «держав-членів» 
Європейського союзу обмінюватись документами для ефективної 
співпраці. Європейський центр парламентських досліджень та до-
кументації (ECPRD) діє як канал для інформаційних запитів, коли 
парламент хоче дізнатися більше про практику та політику в інших 
країнах Єс.

також лісабонський договір, як важливий акт для формуванні інсти-
тутів Єс, поширив всю законодавчу владу Парламенту на більш ніж 40 
нових сфер, включаючи сільське господарство, енергетичну безпеку, 
імміграцію, правосуддя та фонди Єс, і поставив його нарівні з радою, 
яка представляє уряди країн-членів [2]. Парламент також отримав право 
затверджувати весь бюджет Єс разом із радою. депутатам Європарламенту 
було надано право скасовувати міжнародні угоди, і вони, не вагаючись, 
використали це, щоб зупинити спірну торгову угоду про боротьбу з контр-
афактною продукцією (ACTA). також, депутати Європарламенту можуть 
виконувати різні ролі та приєднуватися до формальних чи неформальних 
угруповань у парламенті, які впливають на його роботу. Наприклад, 
голова постерігає за роботою Парламенту та органів, що входять до його 
складу, а також за обговореннями на пленарних засіданнях та забезпечує 
дотримання регламенту Парламенту; комітети складають, змінюють та 
приймають законодавчі пропозиції та звіти з власної ініціативи. вони 
розглядають пропозиції комісії та ради і, за необхідності, складають 
звіти для подання пленарних зборів.

делегації Європейського парламенту – це офіційні групи депутатів, 
які підтримують та поглиблюють відносини з парламентами країн, що 
не входять до Єс, з регіонами та організаціями. таким чином, делегації 
є основною сполучною ланкою парламенту з іншими законодавчими 
органами в країні і за кордоном. Працюючи у співпраці з комітетами 
парламенту та депутатами Європарламенту, які підтримують демократію 
та права людини за межами Єс, делегації посилюють позиції 
Європейського парламенту. здійснюючи парламентську дипломатію 
через регулярні дискусії, делегації також просувають Єс загалом і заохо-
чують своїх партнерів відстоювати цінності та інтереси Єс. Є кілька 
типів делегацій: в офіційних міжпарламентських комітетах, у багато-
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сторонніх парламентських асамблеях та у зв’язках з іншою країною чи 
групою країн.

за багато років існування Європейський парламент сформував репу-
тацію відданого «спонсора» основних прав людини і демократії. його 
діяльність є ключовим елементом підтримки реалізації положень, сфор-
мульованих у загальній декларації прав людини (ч. 3 ст. 21): «воля на-
роду має бути основою влади уряду» [3]. депутати Європарламенту за-
хищають демократичні системи у всьому світі. деякі з них виїжджали 
у інші віддалені країни, щоб спостерігати за виборами, виступати по-
середником у конфліктах та підтримувати молоді парламенти [4].

з роками та з змінами в договорах, Парламент набув суттєвих за-
конодавчих та бюджетних повноважень, які дозволяють йому разом 
з представниками урядів держав-членів у раді визначати напрями, в яких 
будуть рухатися європейські проекти. Європейський Парламент прагне 
просувати демократію та права людини не тільки в Європі, а й у всьому 
світі. Якщо у перші два місяці 2021 р. функціонування Європейського 
парламенту визначалося умовами пандемії COVID-19, то у березні та 
квітні акценти обговорення цієї теми змістилися з конкретних проблем 
(наприклад, закупівель вакцин, забезпечення вакцинації громадян) до 
розробки загальноєвропейських програм дій на майбутнє. в іншому 
ж парламент працював як завжди – обговорювалися проекти можливих 
законів, приймалися спільні платформи для майбутніх переговорів із 
радою, складалися звернення до Європейської комісії із пропозиціями 
розробити нові нормативи. було прийнято нові семирічні бюджети для 
поточних загальноєвропейських програм. важливою подією було під-
писання угоди про торгівлю та співробітництво між Єс великобританією. 
також однією з центральних подій було прийняття Європарламентом 
трьох регламентів, які реформують систему власних коштів Єс та визна-
чальних нових джерел доходів [5, с. 5]. 

Європарламент протягом усього свого існування боровся за розши-
рення повноважень, в результаті чого перетворився на інститут, наділений 
значними законодавчими, контрольними та бюджетними повноваження-
ми. члени Європарламенту також виявили винахідливість у розробці 
нових практик, які згодом знайшли відображення у договорах. Політичні 
групи та комітети протягом десятиліть виробляли свої власні «способи 
ведення справ», а нові депутати Європарламенту швидко адаптуються 
до «закріплених» норм [6, с. 31].
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Онопко М. О. 1

ДО ПИТаннЯ ЩОДО ПраВОВОї ПрИрОДИ ЄС

інтеграційні процеси, що розпочалися у 50-х роках XX століття про-
йшли декілька етапів свого вираження. у 1952 головною ціллю перших 
шести держав було в першу чергу недопущення третьої війни, з метою 
чого було встановлено чіткий контроль за видобутком сталі – основного 

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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ресурсу для виробництва танків та зброї, а також вугілля – основним 
паливом з часу промислової революції. у 1958 році, зі створенням 
Євроатому, держави вже переслідували науково-економічні цілі викорис-
тання атомної енергії у промислових колах. а вже 1992 року із підписан-
ням Маастрихтського договору було засновано принципову нове для 
міжнародної спільноти утворення – Європейський союз. саме по собі 
створення Єс не викликало значного резонансу, адже фактично відбула-
ся уніфікація колишніх інституцій під егідою нового утворення, однак 
особливо актуальним питання політико-правової природи Єс постало 
після прийняття лісабонського договору. він офіційно закріпив існуван-
ня Європейського союзу, наділив його міжнародною правосуб’єктністю, 
унікальною компетенцією, яка чітко не підпадає під ознаки жодного 
міждержавного утворення і при цьому постійно розширюється за рахунок 
нових держав-членів.

у науковій літературі склалося багато концепцій щодо розуміння 
правової природи Єс, адже він характеризується ознаками, притаман-
ними і федеративній державі, і конфедерації, і міжнародно-правовій 
організації, і навіть імперії, але разом з тим не є жодною з цих кате-
горій у чистому вигляді, у тому числі через неврегульованість цього 
питання в установчих та міжнародних договорах [6; 7; 8; 9]. 
Наблизитися до розуміння правової природи Єс пропонується шляхом 
порівняння його властивостей з відомими ознаками федерацій (кон-
федерацій), міжнародних організацій чи об’єднання особливого роду 
(sui generis).

історично найпершою є теорія про федеративну (державницьку, 
«конституційну») природу Єс, адже ще в плані р. Шумана, з якого по-
чався реальнийпроцес створення європеського об’єднання, кінцевою 
метою визнавалося створення «Європейської федерації» [1, с. 39]. так, 
навіть у проекті договору про Європейський союз 2004 року закріплю-
валося прагнення розбудови Єс за федеративною моделлю, однак було 
виключено на вимогу уряду великої британії [2, с. 145]. На користь та-
кого підходу свідчить наднаціональний характер інститутів Єс; консти-
туційна природа установчих договорів об’єднання; фактична організація 
співпраці між інститутами співтовариств і національними урядами на 
федеративних засадах. варто зазначити, що серед західних науковців 
існує точка зору, що Єс є наднаціональною федерацією [3, с. 155]. однак, 
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Єс не можна визнати федерацією, адже він не має своєї власної терито-
рії, крім умовно визначеної в договорах задля їх застосування; не має 
власне громадян; джерелом влади в Єс є не народи, а уряди держав-чле-
нів, які на свій розсуд делегують інститутам союзу право здійснення 
певних суверенних прав і повноважень. водночас, Єс не можна визнати 
конфедерацією, адже він не є тимчасовим утворенням, він функціонує, 
спираючись на законодавчі та судові органи, наділені реальними, а не 
координаційними і консультативними, як у конфедерації, повноважен-
нями має власну повноцінну правову, валютну та фінансову системи, що 
не характерно для конфедерації.

сутність міжнародно-правової концепції полягає у тому, що Єс ото-
тожнюється з міжнародно-правовою організацією. особливо активно цю 
теорію відстоюють британські вчені, які називають Єс міжнародною 
організацією «нового типу» [4, с. 36; 7]. дійсно, Єс схожий за правовою 
природою на міжнародно-правову організацію. основою його існування 
виступають міжнародні (установчі) договори, цілі і завдання співпадають 
з багатьма міжнародними організаціями, має власні органи управління. 
однак найсуттєвішою відмінністю є право Єс створювати наднаціональ-
ні норми. жодна міжнародно-правова організація не має такого права. 
також процедура підготовки актів, що діє в Єс і полягає в розробці ко-
місією Єс проектів нормативно-правових актів для подання їх до ради 
Євросоюзу для подальшого ухвалення, не використовується в міжнарод-
них організаціях

Найбільш прийнятною на мій погляд є теорія особливого характеру 
Єс (організації sui generis). Прибічники даної концепції зазвичай поси-
лаються на такий аргумент, як передача державами-членами частини 
своїх ключових повноважень у сфері нормотворчості інститутам Єс, що 
створило передумови для визнання примату норм права Євросоюзу від-
носно норм внутрішнього права держав-членів [5, с. 136]. 

таким чином, у зарубіжній і вітчизняній юридичній науці панують 
три основні підходи стосовно визначення правової природи Європейського 
союзу: концепції розгляду Єс як федерації, міжнародної регіональної 
організації та об’єднання особливого характеру (sui generis) з автономним 
правопорядком. ретельний аналіз вказаних концепцій надає підстав ви-
знати, що хоча кожна з них містить окремі риси, які характеризують 
правову природу Європейського союзу, в цілому жоден з вказаних під-
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ходів не розкриває повністю специфічний характер даного інтеграційно-
го об’єднання.

Європейський союз – це складне і унікальне міждержавне об’єднання 
інтеграційного типу, яке, зберігаючи окремі риси міжнародної організа-
ції, федеративної держави та конфедерації, конституюється державамич-
ленами Єс як наднаціональна організація влади. разом з тим слід зазна-
чити, що на сучасному етапі питання про правову природу Європейського 
союзу не може бути вирішене остаточно, оскільки дане інтеграційне 
об’єднання перебуває в процесі розвитку.
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Пасарар Б. С.1

ІСТОрІЯ ВЗаЄМОВІДнОСИн УкраїнИ  
З ЄВрОПЕЙСЬкИМ СОЮЗОМ

у 2021 р. україна святкувала своє 30-ти річчя з дня проголошення її 
незалежності. за цей період, починаючи з 1991 р., наша країна підтримує 
діалог з західним унікальним міждержавним утворенням – Європейським 
союзом (далі – Єс). Протягом 30 років будуються відносини щодо по-
дальшого розвитку україни і приєднання до економічного та політично-
го союзу.

Першим кроком назустріч з боку європейської спільноти часто на-
зивають одностороннє визнання незалежності Міністром закордонних 
справ Нідерландів як представником головуючої країни в межах ради 
Європейського союзу того часу [5]. Намір розбудови взаємних відносин 
між західними партнерами та нашою державою був проголошений у по-
станові верховної ради україни «Про основні напрями зовнішньої по-
літики україни» від 02.06.1993 р. № 3360-XII. 

Планувалося, що розбудова стосунків з західноєвропейськими дер-
жавами створить умови для відновлення давніх політичних, економічних 
та культурних, зв’язків україни з європейською системою та прискорить  
демократизацію усіх суспільних відносин [4]. 

забезпечення відповідного політичного діалогу між сторонами стало 
можливе з прийняттям угоди про партнерство та співробітництво (далі – 
уПс) від 16.06.1994 року. у її рамках було визначено нові пріоритетні 
сфери співпраці. до них увійшли: юстиція та внутрішні справи; торгівля; 
наближення законодавства україни до законодавства Єс; охорона зо-
внішнього навколишнього середовища; співпраця у сфері науки, техно-
логій та космосу [2]. 

Процес реалізації стратегічного курсу був призупиненим до 1998 року 
через набуття чинності уПс 01.03.1998 р., у який було видано указ 
Президента україни «Про затвердження стратегії інтеграції україни до 
Європейського союзу» від 11.06.1998 р. № 615/98. Ще однією причиною 
такої довготриваючої паузи були проблеми з національним законодав-

1  студент 2 курсу другого (магістерського) рівня освіти інституту підготовки 
юридичних кадрів для служби безпеки україни Національного юридичного універ-
ситетуімені Ярослава Мудрого
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ством, яке ще не могло самостійного відродитися після стількох років 
позиції срср.

у подальшому, Програма інтеграції україни до Єс (далі – Програма 
2000 р.), прийнята 14.09.2000 р., стала головним інструментом загальної 
стратегії наближення української держави до Євросоюзу. вона також 
стала основою для розроблення програм у інших сферах, так як у пре-
амбулі до Програми 2000 року прямо зазначалося розроблені усіх стра-
тегічних документів на її аспектах. відбулося проголошення європейської 
інтеграції та сформовані короткострокові (2000–2001 рр.), середньостро-
кові (2002–2003 рр.) та довгострокові (2004–2007 рр.) пріоритети. 

чималий позитивний вплив на політичні відносини україни з Єс 
відбувся внаслідок появи «групи друзів україни», відбулася переоцінка 
відповідальними інституціями та державами-членами європейського 
об’єднання. Проте, продуктивний прорив у співробітництві між сторо-
нами відбувся з президентськими (у 2004 р.) та парламентськими (у 
2006 р.) виборами [5]. Між останніми двома подіями, у лютому 2005 р. 
було ухвалено кабінетом Міністрів україни та радою з питань співро-
бітництва між україною і Єс План дій «україна – Європейський союз». 
Європейська політика сусідства, який мав допомогти реалізувати поло-
ження уПс та сприяти підтримці мети нашої держави щодо інтеграції 
до Європейського співтовариства [3]. 

у березні 2007 р. сторони розпочали переговорний процес щодо 
укладення нової угоди між україною та Єс у зв’язку з 10-річним термі-
ном дії уПс [2]. Під час Паризького саміту нашої держави та Євросоюзу 
09.09.2008 р. була досягнена згода на укладення майбутньої угоди у ви-
гляді: «угоди про асоціацію», яка б побудувала сполучення між сторо-
нами на основі політичної асоціації та економічної інтеграції. таким 
чином, був розроблений Порядок денний асоціації україни – Єс (далі – 
Пда) для підготовки та сприяння імплементації угоди про асоціацію від 
23.11.2009 р. На відміну від Плану дій україна – Єс, Пда є гнучким 
інструментом, який оновлюватиметься на щорічній основі відповідно до 
потреб сторін та обставин. за рахунок документу було також окреслено 
положення щодо участі Євросоюзу у процесах реформування україни, 
для більш ефективного виконання уПс.

у 2001 р. під час 15-го саміту україна – Єс у києві завершилися 
переговори щодо угоди про асоціацію. текст майбутньої угоди був по-
передньо підписаний сторонами 30.03.2012 р. 
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революція гідності, спричинена відмовою вищого керівництва дер-
жави у листопаді 2013 року підписати документ, який розроблювався 
досить значний час, попри чималу ціну життя та здоров’я громадян 
україни завершилася прийняттям постанови верховної ради україни 
«Про підтвердження курсу україни на інтеграцію до Європейського 
союзу та першочергові заходи у цьому напрямі» від 13.03.2014 р. 
№ 874-VII. Підписання угоди відбувалося у два етапи: політичний та 
економічний. Перший з них був підписаний 21.03.2014 року, а другий 
27.06.2014 р. [5]. 

одночасна ратифікація верховною радою україни та Європейського 
Парламенту угоду про асоціаціюміж україною, з однієї сторони, та 
Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енер-
гії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – угода) 
16.09.2014 р. ввела в дію норми, прописані у угоді [1]. Повним чином 
стратегічний документ набув чинності 01.09.2017 р. та закріпив перехід 
відносин між україною та Єс від партнерства та співробітництва до по-
літичної асоціації та економічної інтеграції. 

Наразі відбувається поступове приведення українського законодав-
ства до норм Єс та, відповідно до офіційного звіту про виконання угоди 
про асоціацію між україною та Єс за 2015–2020 рр., констатовано впро-
вадження 54 % зобов’язань, взятих на себе українською стороною. у по-
дальшому планується нарощувати можливості, спираючись на джерела 
права, які є загальновизнаними в Євросоюзі. 
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Пержул В. О.1

ПраВОВИЙ СТаТУС ЄВрОПЕЙСЬкОГО 
ОМБУДСМана

На сьогодні більшість країн світ є демократичними державами. 
важливим елементом демократичного політичного режиму є інститут 
омбудсмана, який існує у більшості держав, хоча вони і відрізняються за 
рівнем розвитку демократичних інститутів. експерти, що вивчали індекс 
демократії, розмістили україну в четвертому десятку рейтингу. хоч 
Європейський союз не є державою, але ряд інститутів, які властиві на-
ціональним державам, він все ж має.

Після того, як набув чинності лісабонський договір, розпочався 
якісно новий етап розвитку Європейського союзу як політичного утво-
рення. цим договором внесено багато важливих змін у механізм функ-
ціонування Єс. так, Єс набув міжнародної правосуб’єктності, змінився 
механізм ухвалення рішень та запроваджено нововведення в інституцій-
ній сфері. Норми лісабонського договору містять положення, спрямова-
ні на подолання дефіциту демократії. важливу роль в цьому процесі 
відіграє Європейський омбудсман.

1  студент 4 курсу 5 групи інституту прокуратури та кримінальної юстиції На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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вивченням цього питання в своїх дослідженнях займались автори як 
гречаний в. а., книш с. в. та ін. Проте їх дослідження були спрямовані 
в більшій мірі на вивчення ролі Європейського уповноваженого. Як 
правовий інститут це явище у своїй роботі грунтовно дослідив 
косінов с. а.

в рамках викладу матеріалу важливо з’ясувати яким чином даний 
інститут функціонує і виконує свої повноваження. для початку слід по-
слатися на преамбулу рішення Європейського парламенту від 9 березня 
1994 р., яке має назву «Про правила та загальні умови, котрі регулюють 
здійснення обов’язків омбудсмана», де зазначаються принципи і цілі ді-
яльності Європейського омбудсмана.

доречно одразу ж вказати, що він не розглядає скарги на національ-
ні, регіональні чи місцеві органи влади в державах, хоч вони певним 
чином стосуються Єс, діяльність національних судів або омбудсмена 
або ж скарги на підприємства чи приватних осіб.

Європейський омбудсман обирається Європейським парламентом на 
п’ятирічний строк. він може отримувати від кожного громадянина союзу 
або від кожної фізичної або юридичної особи, що проживає або має свою 
юридичну адресу в державі-члені, заяви про випадки порушення поряд-
ку функціонування в діяльності інститутів, органів або агенцій Єс, за 
виключенням суду Європейського союзу при здійсненні ним своїх 
юрисдикційних функцій. Після розгляду даних заяв – скарг омбудсман 
готує відповідні доповіді. також він уповноважений проводити розслі-
дування, в ситуаціях коли ця справа не перебуває на розгляді суду, і на 
підставі цих розслідувань звертатись до відповідних установ Єс для 
отримання висновку з конкретного питання у тримісячний строк. варто 
також зазначити, що Європейський омбудсман здійснює свої повнова-
ження незалежно від будь-яких установ Єс, щорічно звітує перед пар-
ламентом. у випадку якщо особа не відповідає вимогам посади, то суд 
за клопотанням Європарламенту оголошує про відставку омбудсмана.

Щоб з впевненістю говорити про ефективність існування, а особли-
вості діяльності певного органу, необхідно звернути увагу на практичну 
сторону його функціонування. для цього аналізуємо практику виконан-
ня рішень Європейського омбудсмана, що міститься у його річних звітах, 
яка містить високі показники. так, за останні кілька років відсоток ви-
конаних рішень стабільно становить 85 % за рік, при чому деякі інсти-
туції Єс виконують всі без виключення рішення уповноваженого, які по 
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своїй суті мають лише рекомендаційний характер. Наприклад, у 2018 р. 
до Європейського омбудсмена надіслали дві скарги на діяльність комісії 
в контексті незаконного призначення генерального секретаря. омбудсмен 
Єс провів розслідування, в ході якого виявлено чотири випадки пору-
шення порядку прийняття рішень, в тому числі і стосовно призначення 
на посаду секретаря комісії.

тому можна прийти до логічного висновку, що попри рекомендацій-
ний характер рішень, та відносно невелике коло повноважень, 
Європейський омбудсман на сьогодні є важливою ланкою у діяльності 
Єс, до якого прислуховуються і з рішенням якого рахуються. особисто 
я вважаю, що навіть будучи громадянином держави – члена Єс, відчути 
на собі всю ефективність діяльності омбудсмана Єс не вдасться. але це 
тільки на перший погляд, так як багато аспектів його діяльності носять 
запобіжний характер, тобто проблема вирішується до того моменту, як 
вона встигне стати відчутною для пересічного громадянина Єс. але по-
при такі позитивні тенденції, не варто забувати про те, що інститут 
Європейського омбудсмана порівняно новий, і актуальною проблемою 
є питання доцільності розширення повноважень, в контексті того щоб 
рішення мали обов’язковий характер і була можливість розглядати спра-
ви, які вже перебувають у провадженні суду. 

тому, на сьогодні, актуальним є питання розширення повноважень 
омбудсмана Єс, який зарекомендував себе як авторитетний та дієвий 
орган в системі Єс, що дозволить утверджувати статус Єс, як союзу, де 
панує принцип верховенства права, поваги до прав і свобод та існує 
система стримувань і противаг, що в сукупності дає змогу говорити про 
Європейський союз як демократичне утворення.
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Петрухно В. В.1

ІнТЕГраЦІЯ УкраїнИ ДО ЄВрОПЕЙСЬкОГО 
СОЮЗУ

країни всього світу розвиваються в різних напрямах. останнім часом 
розвиток спрямований на активізацію інтеграційних процесів, зокрема 
в Європі. Незалежно від того, входить країна до складу інтеграційних 
об’єднань чи ні, вона все одно відчуває їх вплив. Національним та гео-
політичним пріоритетом політики україни залишається її розвиток як 
незалежної держави.

істотний внесок у вивчення проблематики інтеграції україни до Єс 
внесли вітчизняні дослідники, серед яких варто виокремити роботи: 
лікарчук д. с., степаненко в. о., Шинкар в. в., чепульченко т. о., 
степаненко Н. о., в. андрійчук, М. карлін, а. киридон, в. копійка, 
в. Муравйов, в. трюхан.

Європейська інтеграція, задекларована як стратегічний напрям роз-
витку україни є не лише зовнішньоекономічним вектором, а й орієнтиром 
цінностей для всього українського суспільства.

Міністр закордонних справ україни кулеба д. і. наголошує на тому, 
що головна мета україни – повноправне членство в Єс. це є домашнє 
завдання, яке потрібно виконати, а сам клімат в Євросоюзі зазнає сер-
йозних змін. брюссель намагається відчути напрям вітру змін. але єв-
ропейський проект, у підсумку, стане лише сильнішим – і ми готові бути 
частиною його сили та успіху [4].

лікарчук д. с. зазначає, що сучасна україна – це європейська дер-
жава, яка прагне до того, щоб зайняти відповідне її потенціалу місце 
в європейській і світовій політиці, проте існує багато питань, які станов-
лять спільний інтерес та вимагають, як мінімум, взаємодії, якщо не ак-
тивної співпраці з україною: економіка, зовнішня безпека, наука та 
освіта [2, с. 47].

На думку Шинкар в. а., сьогоднішні умови не є сприятливими для 
реалізації євроінтеграційних прагнень україни. Просуванню нашої кра-
їни в напрямі Єс заважають як зовнішні, так і внутрішні чинники. 

1  студент 4 курсу слідчо-криміналістичногоінституту Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого
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зовнішні пов’язані з тим, що сучасний стан Європейського союзу мож-
на охарактеризувати як серйозну кризу кількісного та якісного зростан-
ня спільноти. економічна криза в Європі перестала бути проблемою 
окремих «периферійних» країн єврозони. із суто економічної вона деда-
лі більше перетворюється на політичну і стає новим випробуванням для 
Євросоюзу. внутрішні чинники виражаються у браку кадрового і фінан-
сового забезпечення та відсутності реально координуючого органу 
у сфері європейської інтеграції. загальновизнаною є думка, що україн-
ська влада не готова жити та управляти країною за європейськими нор-
мами і стандартами [1]. 

слушно зазначає степаненко Н. о., який говорить, що головними 
факторами, що перешкоджали та й сьогодні стримують швидкий вступ 
україни до Єс, є: величезний розрив у рівнях економічного розвитку 
україни і європейських країн; все ще незадовільні абсолютні обсяги 
взаємної торгівлі; значна відмінність рівня життя населення; невідповід-
ність правових систем [3, с.64].

досягнення стратегічної мети держави щодо набуття україною 
статусу асоційованого та у перспективі повноправного члена 
Європейського союзу потребує формування відповідних внутрішніх 
передумов шляхом проведення системних реформ соціально-економіч-
ної системи, розвитку громадянського суспільства, зміцнення демокра-
тичних інституцій, пошуку найбільш ефективної моделі забезпечення 
національної безпеки, розвитку нашої держави як незалежної та суве-
ренної [5, с.164]. 

багато вітчизняних науковців та експертів вказують на цілий ряд 
чинників, які утруднюють, гальмують процес адаптації законодавства 
україни до норм права Єс. з цього приводу ю. с. Шемшученко зазначає: 
«адаптація систем національного і європейського права не може здій-
снюватись механічно. По-перше, продовжує діяти принцип державного 
суверенітету кожної країни. По-друге, ці країни мають багато особли-
востей, які вони оберігають і не хотіли б втратити в ході інтеграційних 
процесів. По-третє, ще не вироблено універсальних організаційних ме-
ханізмів адаптації відповідних правових систем. По-четверте, мають 
місце суттєві недоліки в теоретичному вирішенні відповідних проблем, 
що стримує і їх практичне вирішення» [6]. 
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Можемо стверджувати, що сьогодні зовнішня політика україни спря-
мована на європейську інтеграцію як ніколи. успішність інтеграційних 
процесів залежить від вирішення багатьох проблем, зокрема економічних. 
тільки після вдалих ринкових реформ та досягнення достатньо високого 
економічного рівня україна може претендувати на участь в Європейському 
союзі. Наша держава прагне відповідати вимогам сучасної світової 
економічної і політичної системи, а також протидіяти загрозам у сфері 
міжнародної безпеки. саме ці чинники спричинили розробку інтеграцій-
ної стратегії україни.
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Пізняк О. Є.1

ДЕЯкІ аСПЕкТИ ВПЛИВУ ПанДЕМІї COVID-19  
на ЄВрОПЕЙСЬкИЙ СОЮЗ

Поворотний момент може трапитися будь-коли. Яскравого змісту 
дана фраза набула в сучасному світі, адже ніхто до 2019 року і не думав, 
що у XXI столітті, можливий спалах епідемії. однак практика свідчить 
про інше, і COVID-19 став тому причиною. COVID-19 є інфекційною 
хворобою, яка вперше виявлена у людини в грудні 2019 року в міс-
ті ухань, китай. хвороба почалася як спалах захворюваності, що надалі 
розвинувся у пандемію, що вразила цілий світ. вооз визнала стрімке 
поширення даного вірусу пандемією, що пов’язано із надзвичайною 
ситуацією в галузі міжнародної охорони здоров’я та внесла заходи з бо-
ротьби проти неї до тимчасових рекомендацій згідно з Міжнародними 
медико-санітарними правилами 2005 року [1]. загалом COVID-19 став 
викликом не лише для світової системи охорони здоров’я та економіки, 
а й для сфери міжнародних відносин та співробітництва. Не винятком 
став і Європейський союз.

Пандемія змінила уклад багатьох сфер діяльності Єс. Щодо політич-
ної сфери, то це значним чином вплинуло на режим роботи більшості 
міжнародних організацій, інституцій, організацій і т. д., адже за таких 
умов вони були змушені перейти на дистанційну організацію їх профе-
сійної діяльності. Щодо сфери міжнародних відносин на рівні об’єднаної 
Європи, то для Єс як для наднаціональної структури пандемія постави-
ла низку викликів у сфері взаємовідносин між ним безпосередньо та 
державами-членами. Наприклад, відмова італії на початку пандемії 
в отриманні необхідної допомоги з боку Єс викликала сумніви щодо 
європейської солідарності; політолог густав грессель говорить про те, 
що «стосовно Європейського союзу сподівання на спроможність орга-
нізації в період кризи були надто завищеними. Євросоюз не є супердер-
жавою, як це хочуть бачити його найбільші прибічники. тобто спільнота 
може бути ефективною настільки, наскільки цього бажають і дозволяють 
самі держави-члени»; країни Півдня звинуватили своїх партнерів із 
Півночі в недостатній солідарності, висловлюючи побоювання, що без 
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фінансової допомоги Єс вони не зможуть відновити свою економіку і т. 
ін. [2, с. 124]. таким чином, ми можемо простежити ситуацію, коли 
Європа постає не у найкращому світлі в аспекті готовності до розв’язання 
глобальних проблем і неспроможності оперативно та ефективно на них 
реагувати. зокрема, один із ідеологів та засновників об’єднаної Європи 
жак делор висловив побоювання з огляду на те, як похитнулася євро-
пейська солідарність в умовах коронакризи, зазначивши, що її нестача 
може призвести до «смертельної загрози» для Єс. голова Єврокомісії 
урсула фон дер ляйен також не висловилася з даного приводу, опублі-
кувавши відкритий лист, в якому попросила вибачення в італійців за 
відсутність солідарності з боку Єс в боротьбі з пандемією і пообіцяла 
допомогу, фактично визнавши провал Єс на першому етапі боротьби 
з пандемією [3]. 

загалом коронавірусна криза яскраво висвітлила проблеми функці-
онування Єс, зокрема, в аспекті взаємодії між країнами-учасницями. 
Проблемним моментом, на мою думку, було навіть те, що коли COVID-19 
набував кривавого поширення серед населення китаю, то Єс сприйняв 
це як незначну загрозу і тривалий час вів опосередковану політику у да-
ній сфері. однак як показав страшний досвід італії, такі дії дорого ко-
штують, адже через це загинуло багато людей. за таких умов вирішаль-
ного значення набуває солідарність між державами-членами та їх готов-
ність йти на певні жертви заради загального блага, а Єс у такому 
контексті має виступати надійним консолідаційним механізмом. 

Наразі діяльність Європейського союзу виходить на перший план 
у спільних діях по всіх напрямках, де держави-члени наділили його 
повноваженнями, такими як: спільні закупівлі життєво необхідного ме-
дичного обладнання, створення спільних економічних стимулів та необ-
хідних послаблень правил фіскальної та державної допомоги, боротьбою 
з онлайновими кампаніями дезінформації і т. д. [4, с. 84].

отже, пандемія COVID-19 стала своєрідним критичним моментом 
у діяльності Європейського союзу. здавалося, що пандемія та виклика-
ні нею проблеми мали б згуртувати країн-учасниць для спільної бороть-
би, однак вже на початковому етапі механізм їх взаємодії дав збій. за 
таких умов посилюється значення солідарності між країнами та їх готов-
ність до рішучих дій заради спільного блага. зокрема, нині спостеріга-
ється тенденція до більш тісної взаємодії та взаємодопомоги у межах 
Європейської спільноти. у такому разі важливо не допустити значних 
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внутрішніх суперечок між країнами, а сам Єс як наднаціональний ін-
ститут має виправдовувати очікування від нього та стати надійним та 
ефективним механізмом консолідації та підтримки держав-членів.
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Пісeнкo Д. O. 1

ПрOБЛEМA «ДEфІЦИТУ ДEМOкрAТІї» В ЄС

Єврoпeйський сoюз з сaмoгo пoчaтку свoгo зaснувaння зaзнaвaв 
дoсить гoстрoї критики у зв’язку з брaкoм дeмoкрaтії. вся прaвa в тoму, 
щo єдиний лeгітимнo утвoрeний oргaн − Єврoпeйський пaрлaмeнт, який 
фoрмується шляхoм прямих вибoрів грoмaдянaми Єврoпeйськoгo сoюзу, 
був нaділeний пeрeвaжнo дoрaдчo-кoнсультaтивними пoвнoвaжeннями, 
a гoлoвним aктoрoм у зaкoнoдaвчoму прoцeсі виступaлa рaдa Єс.
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сaмe ж пoняття «дeфіцит дeмoкрaтії» й дoсі зaлишaється дискусій-
ним, тaк як нaукoвці й дoнині нe дійшли дo єдинoї тoчки зoру, ні щoдo 
влaснe підхoдів дo визнaчeння цьoгo пoняття, ні щoдo взaгaлі нaявнoсті 
чи відсутнoсті вкaзaнoї прoблeми. з цьoгo слід нaгoлoсити, щo пeрш за 
всe відсутні й критeрії oцінки цьoгo явищa. Oднaк кoнстaтувaти мoжнa 
тe, щo грoмaдяни Єс зaлишaються суттєвo дистaнційoвaними від прoцeсу 
ухвaлeння рішeнь, щo визнaчaють спeцифіку функціoнувaння вкaзaнoгo 
інтeгрaційнoгo утвoрeння[5].

дeякі eкспeрти стaвлять під сумнів тeзу щoдo рeaльнoсті прoблeми 
дeфіциту дeмoкрaтії, зoкрeмa: ж. Мaджoнe ввaжaє, щo гoвoрити, a тaкoж 
шкoдувaти прo нeдoстaтню дeмoкрaтичну лeгітимність Єс мaлo б сeнс 
лишe в тoму рaзі, якщo б Єврoсoюз рoзвивaвся в бік ствoрeння фeдeрaції 
(для якoї влaстиві критeрії тa кaтeгoрії дeржaвнoї структури), щo нe 
відпoвідaє рeaльнoму стaну рeчeй [2].

Oпитувaння грoмaдськoї думки дeмoнструють, щo бaгaтo грoмaдян 
ввaжaє Єс мeнш зaдoвільним, ніж свoю дeржaву, щoдo питaнь прo 
функціoнувaння дeмoкрaтії, зoкрeмa o під чaс вибoрів дo Єврoпaрлaмeнту 
в 2009 р. булo пoбитo чeргoвий aнтирeкoрд: дo вибoрчих дільниць при-
йшли лишe 43,1 % грoмaдян крaїн Єс, які мaли прaвo гoлoсу. Причинaми 
цьoгo мoжуть бути нeзнaчнa рoль Єврoпaрлaмeнту тa скeптицизм сeрeд 
знaчнoї чaстини житeлів Єс стoсoвнo єврoінституцій як тaких [4, с.104].

впeршe пoняття «дeфіцит дeмoкрaтії» ввів фрaнцузький юрист, 
eкспeрт з eкoнoмічних питaнь Єврoпeйських співтoвaриств жoрж вeдeль 
у свoїй дoпoвіді, присвячeній нeoбхіднoсті рoзширeння зaкoнoдaвчих 
пoвнoвaжeнь Єврoпaрлaмeнту, від 25 трaвня 1972 рoку [3].

Як вкaзують A. Фoлeсдaль і с. хікс, сучaснe трaктувaння пoняття 
дeмoкрaтичнoгo дeфіциту Єврoпeйськoгo сoюзу містить тaкі зaгaльні 
фaктoри: зрoстaння впливу викoнaвчoї й oслaблeння зaкoнoдaвчoї гілки 
влaди в дeржaвaх-члeнaх Єврoпeйськoгo сoюзу, слaбкість Єврoпeйськoгo 
пaрлaмeнту, відсутність спрaвжніх зaгaльнoєврoпeйських вибoрів, 
склaдність і нeзрoзумілість Єврoсoюзу для пeрeсічнoгo грoмaдянинa, 
нaдмірні рoзбіжнoсті між рішeннями Єврoпeйськoгo сoюзу тa ідeaльними 
уявлeннями грoмaдян нa нaціoнaльнoму рівні [1, с. 535].

хaрaктeризуючи прoблeму дeфіциту дeмoкрaтії і шляхи її пoдoлaння, 
слід врaхoвувaти, щo гoлoвнa склaдність пoлягaє у пoшуку критeріїв 
oцінки цьoгo явищa. вплив грoмaдян нa функціoнувaння Єс стaє 
пoмітним із кoжними чeргoвими змінaми дo устaнoвчих дoгoвoрів сoюзу. 
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ці прoцeси супрoвoджувaлися ввeдeнням прaвoвих мeхaнізмів для 
мінімізaції прoблeми дeфіциту дeмoкрaтії. кoнкрeтнішe, сaмe 
лісaбoнський дoгoвір зaпрoвaдив низку вaжливих нoвaцій у цьoму 
нaпрямі. зoкрeмa, булo суттєвo рoзширeнo зaкoнoдaвчі пoвнoвaжeння 
Єврoпeйськoгo пaрлaмeнту тa зaкріплeнo нoрму прo прийняття рішeнь 
у рaді Єс зa принципoм пoдвійнoї більшoсті, кoли врaхoвується нe тіль-
ки кількість гoлoсів міністрів дeржaв-члeнів (55 % aбo 72 %), a й кількість 
нaсeлeння, яку вoни прeдстaвляють (65 %) (ст. 238 дФЄс).

Oкрім тoгo, пoлoжeння лісaбoнськoгo дoгoвoру були спрямoвaні нa 
дeмoкрaтизaцію діяльнoсті Єврoпeйськoгo сoюзу, a сaмe:

− Єврoпaрлaмeнт є прeдстaвникoм нe нaрoдів дeржaв-учaсниць, 
a грoмaдян сoюзу (ст. 14 дЄс), стaє oбoв’язкoвим учaсникoм 
зaкoнoдaвчoгo прoцeсу у мeжaх інституційнoгo трикутникa тa oтримує 
пeвні прaвa у сфeрі здійснeння кoнтрoлю зa кoмісією, щo рoбить йoгo 
більш схoжим нa нaціoнaльні зaкoнoдaвчі oргaни; 

− гaрaнтувaння прaв людини тa грoмaдянських свoбoд з oгляду нa 
тe, щo хaртія фундaмeнтaльних прaв стaлa юридичнo зoбoв’язaльним 
дoкумeнтoм тa нaбулa oднaкoвoгo прaвoвoгo стaтусу з дoгoвoрaми 
Єврoпeйськoгo сoюзу;

− зaпрoвaджeння прaвa нa грoмaдянську ініціaтиву – щoнaймeншe 
oдин мільйoн грoмaдян, які є грoмaдянaми знaчнoї кількoсті дeржaв-
члeнів, мoжуть зaпрoпoнувaти Єврoпeйській кoмісії в мeжaх її 
пoвнoвaжeнь висунути будь-яку нaлeжну прoпoзицію з питaнь, щoдo 
яких, нa їхню думку, слід ухвaлити прaвoвий aкт сoюзу нa викoнaння 
дoгoвoрів.

Aлe пoлoжeння, щo зaклaдeні в тeксті лісaбoнськoгo дoгoвoру хoчa 
й дoзвoляють Єврoпaрлaмeнту вeсти діaлoг з Єврoкoмісією тa рaдoю Єс 
з більш сильних пoзицій, aлe нe вирішують прoблeму лeгітимнoсті 
Єврoпaрлaмeнту aвтoмaтичнo. 

тaким чинoм, «дeфіцит дeмoкрaтії» в Єврoпeйськoму сoюзі 
рoзглядaється як oбмeжeння пoтeнціaлу лeгітимнoсті прийнятих йoгo 
інститутaми рішeнь – грoмaдяни крaїн-члeнів Єс нe мoжуть брaти учaсть 
в пoпeрeдньoму oбгoвoрeнні прoблeм, які стoсуються їх бeзпoсeрeдньo, 
a мaють прaвo лишe oцінювaти ці рішeння зa рeзультaтaми їх прaктичнoгo 
втілeння. 

з цьoгo мoжнa зрoбити виснoвoк, щo бeз вирішeння прoблeми 
«дeмoкрaтичнoгo дeфіциту» є нeмoжливим як пeрeхід інтeгрaційних 
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прoцeсів нa якіснo нoвий eтaп, тaк і підтримaння лeгітимнoсті Єврoсoюзу 
в oчaх її грoмaдян нa існуючoму рівні. зaбeзпeчeння лeгітимнoсті 
виключнo зa рaхунoк eфeктивнoсті пoлітики Єс aбo прoзoрoсті якoсті 
прoцeсу прийняття рішeнь в Єврoсoюзі вжe нe є eфeктивним.
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ПоляцковаВ. Г.1

СПІВрОБІТнИЦТВО УкраїнИ З ЄВрОПЕЙСЬкИМ 
СОЮЗОМ У СфЕрІ наЦІОнаЛЬнОї БЕЗПЕкИ 

в умовах теперішнього політичного стану нашої держави, що озна-
менований зовнішніми євроінтеграційними тенденціями, серед іншого, 
необхідним є активне зовнішнє співробітництво між україною та друж-
німи державами у безпековій сфері. така співпраця є одним із зобов’язань, 
які україна взяла на себе відповідно до угоди про асоціацію з Єс [1]. 
зокрема йдеться про запобігання організованій злочинності, тероризму, 

1  курсантка 4-го курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби без-
пеки україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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кіберзагрозам, а також участь у цивільних та військових операціях Єс, 
взаємодія правоохороних органів та покращення співробітництва у вій-
ськово-технічній сфері. 

військовий сегмент європейської інтеграції україни був і залишаєть-
ся важливою частиною загального політичного співробітництва нашої 
держави та Єс. відповідно до угоди про асоціацію сторона-учасниця 
може безперешкодно вживати заходів щодо запобігання розголошення 
інформації, яка ставить під загрозу національні інтереси та безпеку; ви-
робництва зброї, матеріалів, обладнання, але за умови, що таке вироб-
ництво не причинить шкоди умовам конкуренції іншим товарам; забез-
печення власної безпеки, внаслідок серйозних внутрішніх безпорядків 
під час війни або є загрозою війни [1].

також сторони домовилися співпрацювати на двосторонньому, 
регіональному та міжнародному рівнях з метою запобігання та бороть-
би з тероризмом відповідно до міжнародного права. Протидія міжна-
родному тероризму регламентується низкою нормативно-правових 
актів: Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (1977р.) [2], 
Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 
(1999 р.) [3] тощо. одним із пріоритетних зобов’язань перед Єс є імп-
лементація світових стандартів безпеки, а також здійснення заходів 
з усунення причин та умов, що сприяють поширенню тероризму, забез-
печивши при цьому захист прав і свобод людини. співпраця україни 
з Єс у питаннях протидії тероризму це великий досвід, яким з нами 
можуть поділитися держави-члени Єс.

через стрімкий розвиток іт-технологій питання забезпечення 
кібербезпеки є вкрай актуальним. цьогоріч україна вперше взяла 
участь в унікальному форматі обміну практики у сфері кібербезпеки. 
було започатковано кібердіалоги україни та Єс[4]. серед новел є ство-
рення мереж кібердипломатії, вдосконалення урядової системи без-
пеки (критична інфраструктура), підвищення стійкості до кіберзагроз. 

основним нормативно-правовим актом у сфері кібербезпеки в Єс 
стала директива Європейського парламенту і ради Єс 2016/1148 від 
6 липня 2016 року «Про заходи для високого спільного рівня безпеки 
мережевих та інформаційних систем на території союзу», на яку по-
силається україна, розробляючи політику і законодавство, узгоджені 
з правовою та інституційною базами Єс. так було підписано указ 
Президента україни «Про рішення ради національної безпеки і обо-
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рони україни від 14 травня 2021 року «Про стратегію кібербезпеки 
україни».

україні важливим є подальше розвинення кібердіалогу та обміну 
практичними навичками, які мають розвинути кіберстійкість, що вклю-
чає в себе ряд завдань і процесів, які відносяться до інформаційних 
технологій і захисту, а також, забезпечувати спроможність надійно функ-
ціонувати та надавати основні послуги в умовах кіберзагроз.

Підсумовуючи, можна сказати, що питання співробітництва Єс 
з україною у безпековій сфері знаходиться у стані постійного розвитку, 
на контролі. оскільки ми взяли шлях до євроінтеграції, наша держава 
й нині приводить національне законодавство до відповідності європей-
ських стандартів у сфері оборони і безпеки. Наша держава не перестає 
брати участь у багатьох європейських програмах та стратегіях щодо 
належного функціонування сфери національної та міжнародної без-
пеки.
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Потапова Л. В.1

ПИТаннЯ рЕаЛІЗаЦІї кОПЕнГаГЕнСЬкИХ 
крИТЕрІїВ ДЕрЖаВаМИ-ЧЛЕнаМИ

Європейський союз завжди являв собою «особливе утворення», яке 
об’єднувало європейські країни навколо непорушних ідей поваги до 
людської гідності, свободи, демократії, рівності, прагнення формування 
сталої правової держави і забезпечення неухильного дотримання прав 
людини. Протягом своєї довгої історії союз розширився з 6 до 27 держав-
членів, і цей процес поетапного розширення меж Єс триває і донині. 
у зв’язку із актуальністю питання процедури набуття членства в союзі, 
виникають певні складності при визначенні та подальшій реалізації 
критеріїв, які висуваються до потенційних держав-учасниць. так, до-
цільно наголосити на певних труднощах, які виникають під час реаліза-
ції і дотриманні копенгагенських критеріїв країнами-членами. оскільки 
вступ до Єс полягає не лише у бажанні мати звання однієї з учасниць, 
але й передусім в обов’язковій відповідності висунутим вимогам після 
вступу.

загалом, відповідно до ст. 49 договору про Єс можливо виокремити 
2 критерії передумов членства, а саме: географічний та політичний. 
окрім цього, у червні 1993 року у місті копенгагені були визнані 
копенгагенські критерії. Якщо звернутися до глосарію на офіційному 
сайті Єс, то можливо виокремити 3 умовні критерії:

1. Політичний: забезпечення стабільності функціонування інститутів, 
що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу 
та захист меншин;

2. економічний: функціонування ринкової економіки, а також здат-
ність протистояти конкурентному тиску та ринковим силам у межах Єс;

3. Правовий: спроможність брати на себе зобов’язання щодо член-
ства, включаючи здатність ефективно впроваджувати правила, стандар-
ти та політику, які становлять основу законодавства Єс («acquis»), 
а також дотримання цілей політичного, економічного та валютного со-
юзу [1].

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури і кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого



202

Як зауважував у своїй роботі Яковюк і. в., що, оскільки процес всту-
пу до Єс являє собою доволі довготривалий процес протяжністю у де-
кілька років, то вищевказаним вимогам країна повинна відповідати не 
на момент подачі заявки, а саме на момент безпосереднього вступу до 
Єс [2]. слід зауважити, що така вимога є обґрунтованою у зв’язку із тим, 
що до країн-учасниць, на думку багатьох фахівців, ставляться жорсткі 
умови відбору, які полягають не тільки у відповідності таким вимогам, 
але й беззаперечному їх дотриманні.

у своїй статті Фалалєєва л. г. також наголошувала на тому, що 
Європейська рада не передбачила ефективного механізму контролю за 
новими державами-членами Єс у сфері дотримання ними подальшого 
виконання копенгагенських критеріїв, а схвалила рішення лише стосов-
но їх відслідковування. зокрема, т.зв. відслідковування здійснюється 
шляхом надання аналізу наслідків прийняття нової країни та впроваджен-
ня «поглинальної спроможності», яка полягає у певному призупиненні 
на деякий час прийняття нових держав після «хвилі» розширення [3].

більш детально цю проблематику розкрив кокорєв о. в., який цьому 
явищу дав назву «копенгагенська дилема», тобто, у зв’язку із певною 
«суворістю» вимог, які ставляться перед державами-заявниками, та від-
сутністю чітких механізмів забезпечення цих вимог у подальшому, дер-
жави певним чином «відступають» від взятих на себе зобов’язань [4]. 
так, автор розкриває це питання через тенденцію невідповідності полі-
тики країн балтії (естонії та латвії) після входу в Єс у сфері гаранту-
вання свободи слова та медіасвободи основним пріоритетам Єс.

також уваги не оминула ситуація із дотриманням відповідності взя-
тим на себе зобов’язаннями у Польщі, в якій у 2017 році була проведена 
судова реформа, внаслідок якої було порушено принцип незалежної 
юстиції, який закріплений в установчих документах Єс. Як висловився 
стосовно цього комісар дідьє рейндерс: «Мій обов’язок як уповноваже-
ного з питань юстиції – забезпечити захист незалежності європейських 
суддів. в іншому випадку може бути поставлений під загрозу не тільки 
весь правовий порядок Єс, а й фундаментальні основи союзу можуть 
бути поставлені під сумнів» [5] .

Певним чином також критикують міграційну політику угорщини, 
спрямованої на криміналізацію допомоги біженцям. «жорстка» позиція 
та новий закон «стоп сорос», прийнятого у 2018, зазнали широкої між-
народної критики. агентство ооН у справах біженців закликало угор-



203

ських чиновників відмовитися від запропонованого закону, а експерти 
з прав людини з правозахисної організації ради Європи звернулися 
з проханням відкласти голосування [6]. таким чином, на думку міжна-
родної спільноти угорщина, провадячи свою політику, відступає від 
базових цінностей, встановлених Єс, які полягають у неухильному до-
триманні верховенства права та гарантування стабільності інституцій.

Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що фунда-
ментальні принципи, які висуваються до потенційних членів в Єс, 
є ключовим стрижнем, який забезпечує стабільність, існування та роз-
виток союзу. злободенним питанням залишається реалізація цих крите-
ріїв у політиці держав-членів. зокрема, заслуговує уваги проблема контр-
олю, що потребує запровадження ефективних механізмів моніторингу 
з боку союзу за виконанням копенгагенських критеріїв, а також впро-
вадження санкцій за порушення взятих на себе зобов’язань.
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Рибальченко А. В.1

ЕкОЛОГІЧна БЕЗПЕка Як наПрЯМ СТраТЕГІї 
СТаЛОГО рОЗВИТкУ В УкраїнІ

сьогодні у світі наявна велика кількість проблем глобального харак-
теру. однією з проблем, яка викликає занепокоєння – це зміна клімату. 
слід відзначити, що вона стосується не однієї якоїсь певної країни, 
а усього світу, адже кожна держава відчуває негативні наслідки цього 
явища. глобальний характер екологічних проблем потребує їх розв’язання, 
зокрема, прийняття комплексних рішень та дієвих змін. Наша держава 
також долучилася до вирішення цієї проблеми.

Ще у 2015 р. на саміті ооН зі сталого розвитку в Нью-йорку було 
прийнято резолюцію «Перетворення нашого світу: Порядок денний 
у сфері сталого розвитку до 2030 року». цей документ став основою 
розробки програми цілей сталого розвитку, що об’єднує 17 цілей, яких 
мають дотримуватися зацікавлені сторони й держави, «що діють на за-
садах співробітництва і партнерства» [1]. задля підтвердження вмотиво-
ваності країн та демонстрації масштабів роботи, досягнення бажаного 
результату було прописано 169 завдань, що мають бути виконані до 
2030 року.

україна також підтвердила свою причетність до великомасштабної 
системи досягнення глобальних цілей і протягом 2016–2017 років по-
чала процес адаптації цілей сталого розвитку відповідно до специфіки 
суспільства: соціальної, культурної, фінансової та правової відмінності, 
про що відзначено у Національній доповіді «цілі сталого розвитку» [2].

указом Президента україни від 30.09.2019 р. № 722/2019 «Про цілі 
сталого розвитку україни на період до 2030 року» підтримано забезпе-
чення досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх 
адаптації з урахуванням специфіки розвитку україни, викладених 
у Національній доповіді «цілі сталого розвитку: україна».

відзначимо, що однією із цілей сталого розвитку є саме захист пла-
нети через охорону екологічного стану, що проявляється у вигляді до-
тримання екологічної безпеки та дозволяє розв’язувати екологічні про-
блеми та запобігати ним. у сфері екології такі цілі покликані задля по-

1  студентка факультету права та публічного управління донецького державного 
університету управління
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ліпшення стану екології країни та створення природного середовища, 
яке б мало забезпечити існування суспільства та задоволення його потреб 
у перспективі, що є головною метою соціально-економічного розвитку 
україни.

актуальність питання, що нами досліджується, полягає у стані еко-
логії регіонів нашої країни, адже наразі в україні наявна проблема за-
бруднення навколишнього середовища, що спричинено багатьма підпри-
ємствами нашої країни, спалюванням сміття та збільшення викидання 
сміття тощо. Як наголошує щодо забруднення навколишнього середови-
ща україни лікар-терапевт М. гофман, мешканці українських міст «ков-
тають» в десятки разів більше вихлопних газів, ніж жителі європейських 
мегаполісів. Промислові викиди, затори на дорогах, застарілі моделі 
авто – все це спричиняє хвороби дихальних шляхів і серцево-судинної 
системи [3].

відповідно до ст. 50 закону україни від 25.06.1991 № 1264-XII «Про 
охорону навколишнього природного середовища», екологічна безпека 
є такий стан навколишнього природного середовища, при якому забез-
печується попередження погіршення екологічної обстановки та виник-
нення небезпеки для здоров’я людей. екологічна безпека гарантується 
громадянам україни здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних 
політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових 
та інших заходів [4].

виходячи із зазначеного, можна вважати що задля розв’язання еко-
логічних проблем існує екологічна безпека, що є однією зі складових 
сталого розвитку країни й опосередковано має вплив на його соціальну 
та економічну частини. ріст можливостей промисловості, сільськогос-
подарського виробництва та невиробничої сфери погіршує екологічну 
ситуацію у країні, в результаті чого виникає потреба у необхідності 
збереження та поліпшення системи життєвого забезпечення у глобаль-
ному форматі. 

Натомість деякі вчені відзначають, що екологічна безпека – це со-
ціально необхідний рівень якості навколишнього середовища, при якому 
відсутні загрози здоров’ю людей та життєдіяльності суспільства, виник-
ненню негативних змін у функціонуванні природних екосистем [5]. 
у основному законі україни зазначено, що кожен має право на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 
цього права шкоди.
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у главі 6 угоди про асоціацію між україною та Єс [6], визначено 
орієнтири для реформування вітчизняної екологічної політики за євро-
пейським вектором. зокрема, ст. 361 угоди передбачає співробітництво 
у низці сфер, включаючи екологічні збори. При цьому важливо зазна-
чити, що у Єс дотепер не запроваджено уніфікованого підходу до за-
стосування економічних методів управління екологічною безпекою 
і держави-члени Європейського союзу самі визначають доцільні інстру-
менти та специфіку побудови системи екологічного оподаткування.

Підводячи підсумок можна зауважити, що екологічна безпека інте-
грована в інші життєві цінності держави та її розвиток, адже саме таку 
безпеку треба розглядати як соціальну та пріоритетну цінність суспіль-
ства. також вона має вплив на економічну сферу країни, адже країни Єс 
використовують економічні методи задля втілення мети, щодо поліпшен-
ня екології. це дає підстави вважати, що екологічна безпека є однією із 
цілей сталого розвитку україни. Яскравим прикладом цього твердження 
є законодавче закріплення інформації щодо досягнення цілі щодо охоро-
ни екологічного стану країни у законі україни від 28.02.2019 № 2697-VIII 
«Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики україни 
на період до 2030 року». саме такий напрям діяльності в екологічному 
розвитку є дуже актуальним саме для нашої країни та потребує подаль-
ших досліджень.
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Романова К. Т.1

ВПЛИВ ЛІСаБОнСЬкОГО ДОГОВОрУ  
на рОЗВИТОк ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

На початку ххі століття в історії Європейського союзу (далі – Єс) 
розпочався складний період його розвитку. Перед подіями, які відбува-
лися, постали нові виклики та можливості щодо посилення інтеграційних 
процесів, а також наступного процесу розширення Єс. конституція Єс 
(яка була підписана 29 жовтня 2004 року та повинна була набрати чин-
ності після ратифікації в країнах Єс) зазнала фіаско, оскільки її проєкт 
не був ратифікованим деякими державами-членами (зокрема у Франції 
та Нідерландах, референдуми дали негативні результати; чехія, Польща, 
Португалія, данія та велика британія взагалі скасували ідею конституції). 
серед причин такого провалу виділяють стривоженість нинішніх держав 
Єс та майбутніх країн-учасниць, можливістю обмеження їх державного 
суверенітету та передання своїх повноважень з національного рівня на 
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наднаціональний [2, с. 73]. і саме це стало головною проблемою вже 
розширеного Єс. 

однак важливою подією для такої конституційної кризової ситуації 
стало прийняття лісабонського договору, що був підписаний 13 грудня 
2007 року та набув чинності 1 грудня 2009 року, з яким і розпочався 
новий період розвитку Єс. 

лісабонський договір або ж договір реформування, також офіційна 
назва якого, лісабонський договір про внесення змін до договору про 
Європейський союз та договору про заснування Європейського співто-
вариства – це нова фундаментальна угода, яка замінила конституцію 
союзу та заклала основи функціонування Єс на найближчі 20 років. 
основними положеннями лісабонського договору є те що, він реформу-
вав інституції союзу, механізм ухвалення рішень та основ функціону-
вання, а також посилив існування демократичного виміру Єс. 

На відміну від конституції, договір мав ревізійний характер, тобто 
обмежувався тільки внесенням змін до договору про Єс та договору 
про заснування Європейського співтовариства. також, договір не містив 
положень щодо гімну або прапору, примату права Єс над правом країн-
членів та не передбачалася інкорпорація тексту хартії Єс про осново-
положні права до структури установчих договорів [1, с. 16]. 

зміни, які ввів лісабонський договір, – щодо функціонування Єс, 
мали суттєве значення. По-перше, Єс набув міжнародної 
правосуб’єктності, тобто тепер він може укладати міжнародні угоди та 
бути членом тих чи інших міжнародних організацій. По-друге, скасову-
валася система «трьох опор». По-третє, Європейський союз замінив 
Європейське співтовариство та став його правонаступником. 

так, за договором реформування, була зменшена кількість депутатів 
Європарламенту (з 785 до 750), а місця повинні розподілятися за систе-
мою «знижуваної пропорційності». крім того, в раді Єс була впрова-
джена система голосування кваліфікованою більшістю. також 
Європейському суді було створено 3 додаткові посади генеральних ад-
вокатів та передбачалася зміна статусу Європейської групи – вона стає 
офіційним органом Єс, яка наділяється функцією координації економіч-
ної політики країн-членів. 

важливим аспектом в контексті договору передбачається посилення 
ролі національних парламентів держав-членів, а саме: вони наділяються 
правом здійснювати моніторинг за законодавчими пропозиціями 
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Європейської комісії для забезпечення контролю за дотриманням прин-
ципу субсидіарності та вони можуть висловити заперечення проти рішень 
Європейської ради стосовно уповноваження ради діяти кваліфікованою 
більшістю у сферах, в яких установчі договори вимагають одностайнос-
ті [1, с. 18–19].

лісабонський договір вніс зміни в інституційну структуру Єс та 
процес прийняття рішення. зокрема було запроваджено дві нові посади:

1) посада Президента Європейської ради, який обирається строком 
на 2,5 роки (з правом на переобрання) та головуватиме на її засіданнях, 
забезпечуватиме ефективність та послідовність роботи [3, ст. 9b];

2) посада верховного представника Європейського союзу в сфері 
зовнішніх політики та політики безпеки – з метою єдиного представни-
цтва і єдності поглядів Єс на зовнішній арені, який стане також одним 
із віце-президентів Європейської комісії [3, ст. 9е].

також, важливі зміни відбулися і в спільній європейській політиці 
безпеки та оборони. відповідно до договору, держави-члени мають на-
дати в розпорядження Єс свої військові потужності для реалізації спіль-
ної безпекової політики та оборонної політики. до того ж, в договорі 
зазначається про адміністративну допомогу у випадку військового на-
паду на члена Єс.

таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висно-
вок, що лісабонський договір є результатом інституційної рівноваги між 
наднаціональними та міжурядовими факторами країн-членів Єс, що 
загалом сприяє демократизації, ефективності та підвищенню прозорос-
ті Європейського союзу в зовнішній політиці. На сьогодні, Єс намага-
ється, щоб країни, які інтегрують до Єс, не були пов’язані обмеженнями, 
які б накладалися іншими державами-членами, що не йдуть таким шля-
хом. лісабонська реформа відкрила подальші можливості для створення 
Європейського союзу. Після того як Єс пройде кризові періоди, він 
стане набагато міцнішим та могутнішим наднаціональним інтеграційним 
об’єднанням, що є єдиним в своєму роді «sui generis».
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Романчук А. О. 1

ЗнаЧЕннЯЄВрОПЕЙСЬкОГО ОМБУДСМЕна 
В ЗаХИСТІ ПраВ ГрОМаДЯн Та рЕЗИДЕнТІВ 

ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ

зважаючи на те, що основною умовою для майбутнього розвитку 
Європейського союзу було проголошено захист фундаментальних прав 
людини, виникла необхідність створення працездатної системи охорони 
прав особи, яка могла б забезпечити попереджувальний захист, а також 
відновлення та захист порушеного права. загалом виділяють судові та 
позасудові способи захисту. Що стосується першого, то він відноситься 
до юрисдикції суду Єс. до позасудових способів захисту прав особи від 
зазіхань із боку міжнародних інституцій належить, зокрема, інститут 
уповноваженого з прав людини Європейського союзу, або, як його ще 
називають, омбудсмен Єс [1, с. 125].

даний інститут був запроваджений у 1993 році у зв’язку із прийнят-
тям Маастрихтського договору як гарантія реальної можливості ефек-
тивно охороняти та захищати права кожної особи. Посада омбудсмена 
Єс за своєю суттю є спеціалізованим одноособовим органом Єс, який 
уповноважений розглядати скарги від громадян і резидентів Єс щодо 
захисту їхніх порушених прав та складати за цими петиціями відповідні 
доповіді. Надіслати рекомендації Євроомбудсмен може у тому випаду, 
якщо неможливо досягти неконфліктного вирішення спірного питання 
або ж якщо справа стосується прав значної кількості осіб. окрім цього, 
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варто наголосити на тому, що функція цього органу стосується розслі-
дування неправомірної діяльності та зазіхань із боку інститутів, органів 
та агенцій саме Європейського союзу, а не його країн-учасниць. винятком 
серед таких інститутів виступає лише суд Єс, скарги на діяльність яко-
го не вправі розглядати Євроомбудсмен. 

Що стосується призначення, то претендента на посаду уповноваженого 
з прав людини Єс визначає новообраний Європейський парламент на 
строк дії його повноважень, тобто на п’ять років, із правом переобрання. 
При цьому під час здійснення своїх функцій Європейський омбудсмен 
є повністю незалежним та неупередженим органом. Підтвердженням 
цього виступає, зокрема, те, що жоден уряд, інститут, установа, орган чи 
служба не вправі звертатися з будь-якими вказівками до уповноваженого 
з прав людини Єс під час виконання ним своїх посадових обов’язків, 
а останній, у свою чергу, не може приймати такі вказівки чи інструкції. 
така умова діяльності Євроомбудсмена усуває можливість утворення 
яких-небудь корупційних зв’язків і, цим самим, свідчить про самостій-
ність у прийнятті ним рішень. окрім того, до уповноваженого з прав 
людини Єс висувається така вимога несумісності, як заборона протягом 
строку перебування на посаді займатися будь-якою діяльністю, не зва-
жаючи на те, оплачуваною чи ні вона є. 

Ще однією гарантією незалежності є спосіб усунення омбудсмена 
Єс із посади. так, звільнення можливе виключно судом Єс за поданням 
Європейського парламенту у випадку невідповідності займаній посаді 
чи вчинення серйозного проступку. таким чином зазначена норма ви-
ступає своєрідним захистом від необґрунтованого усунення з посади 
«невигідного» омбудсмена Єс. так, наприклад, рішенням Європейського 
парламенту від 9 березня 1994 року «Про правила та загальні умови 
регулювання виконання обов’язків омбудсмена», передбачаються такі 
вимоги до кандидата, як громадянство Єс, незалежність, володіння усім 
комплексом цивільних та політичних прав, відповідність тим умовам, 
що передбачені для вищих судових посад у своїй країні, а також визнана 
компетенція та досвід для виконання обов’язків омбудсмена [2]. тобто 
тільки в тому випадку, якщо особа під час виконання своїх повноважень 
перестала відповідати вищезазначеним вимогам, суд може усунути її 
з посади. 

до того ж, важливим аспектом діяльності омбудсмена Єс та окре-
мим проявом незалежності є його матеріальне забезпечення, до якого 
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належить винагорода та пенсія, яка за своїм розміром практично від-
повідає пенсії судді суду Єс. також на Євроомбудсмена, посадових осіб 
та службових осіб його секретаріату поширюються окремі положення 
Протоколу про привілеї та імунітети Європейських спільнот від 8 квіт-
ня 1965 року, насамперед ті, які стосуються звільнення від національних 
податків на заробітну плату, що виплачуються союзом, та звільнення 
від податків на рухоме майно, яке знаходиться на території держави 
проживання [3].

отже, проаналізувавши правові акти, які регулюють діяльність 
уповноваженого з прав людини Єс, можна впевнено стверджувати про 
визначальну роль цього органу щодо захисту прав громадян та резиден-
тів Європейського союзу. варто зазначити, що з кожним роком кількість 
звернень до Євроомбудсмена постійно зростає. Причину цьому вбачають 
у наданні можливості подавати скаргу на діяльність інститутів, органів 
та установ Єс в електронному форматі, що значно полегшує та при-
швидшує цей процес. тож невипадково саме цей спосіб звернення є од-
ним із найпоширеніших. 
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Свиридовська М. Г.1

ВИБОрИ І ПОЛІТИЧнЕ ПрЕДСТаВнИЦТВО  
В ЄВрОПЕЙСЬкОМУ ПарЛаМЕнТІ

Європейський Парламент (далі – ЄП) – ключова інституція, завдан-
ням якої є представлення інтересів громадян Європейського союзу 
(далі – Єс) на наднаціональному рівні. Провівши перші вибори 
у 1979 році та зазнавши докорінних змін після вступу в силу 
амстердамського договору 1997 р., сьогодні все ще зберігає свій пред-
ставницький статус[4]. 

Процедури обрання депутатів до ЄП регулюються як європейським 
законодавством, що встановлює правила, загальні для всіх держав-членів, 
так і специфічними національними положеннями, які відрізняються від 
однієї держави до іншої. загальні положення встановлюють принцип 
пропорційного представництва, правила щодо порогів та певні несуміс-
ності з мандатом члена ЄП. 

це закріплено після зміни правого статусу інституції лісабонським 
договором від 13.12.2007 року. згідно зі ст. 14 договору про Європейський 
союз (далі – дЄс) від 07.02.1992 року до складу ЄП мають входити не 
більше 750 представників громадян Єс. При цьому, дане представництво 
є дегресивно-пропорційним та полягає у мінімальній (6) та максималь-
ніймежі (96) осіб [3].

основоположні принципи та порядок виборчої системи встановлені 
у акті про вибори представників у ЄП шляхом загального прямого голо-
сування у редакції від 13.07.2018 року (рішення Єс 2018/994) [5]. 

Політична партія є головним суб’єктом виборчого процесу до ЄП 
[2]. Під час виборів у кожній державі здійснюється за пропорційною 
виборчою системою та висування списків кандидатів за політичними 
партіями. спеціальне положення, яке закріплює роль політичних партій 
у ЄП, міститься в п. 4 ст. 10 дЄс, згідно з яким політичні партії на 
європейському рівні сприяють формуванню європейської політичної 
свідомості та вираженню волі громадян союзу [3]. таким чином існує 
виділення наднаціональної складової функціонування європейських 
політичних сил.
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вибори до останнього складу ЄП відбулися з 23 по 26 травня 
2019 року з феноменальною для країн Єс зростаючою явкою електо-
рату, що є цілком непрогнозованим явищем, яке демонструє європей-
ську спрямованість та зацікавленість у фундаментальних базисах 
більшості населення. оскільки явка виборців перевищила 50 %, можна 
також стверджувати, що ці вибори підвищили легітимність 
Європарламенту та інших політичних інституцій Єс [1]. все більше 
громадян Єс вважають, що питання безпеки, міграції, клімату та на-
вколишнього середовища, економічного зростання та поліпшення со-
ціальної сфери, які викликають у них найбільший інтерес, повинні 
вирішуватися європейському рівні [2].

Навіть рішення великої британії про вихід з Єс не вплинули нега-
тивно на рішення інших народів. вплив наднаціонального чиннику при 
прийнятті рішень в Європарламенті дедалі зростає, посилюючи, таким 
чином, важелі у парламенті наступних скликань. з одного боку, це цілком 
очевидна прогресія, – попри головну функції ЄП – представляти усіх без 
винятку громадян Єс, світобачення та погляди на розвиток мають також 
формуватися без впливу держав-членів. а з іншого боку, незначна кіль-
кість представників не може вирішити проблему «дефіциту демократії» 
в Євросоюзі. 

існуюча, на момент виборів двоблокова політична система 
(Європейська народна партія (далі – ЄНП) та Партія європейських со-
ціалістів (далі – ПЄс)) доповнилася новими обличчями з фракції 
«оновлення Європи» (далі – оЄ) та «зелені Європейський вільний 
альянс» (далі – з-Єва). Почуття незахищеності громадянами держав 
внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), конститу-
ційна криза в Польщі, внаслідок ухвалення рішення про законність 
абортів у 2020 році та визнання неконституційним положення договору 
про функціонування Європейського союзу (далі – дФЄс) у 2021 році 
сприяють розвитку політичного світогляду. демократичне суспільство, 
функціонуючи у важкий період також відповідальне за прийняття рішень 
в державі. 

вихід великої британії з Єс вплинув на структурну основу ЄП, зі 
складу якого вийшли представники королівства. у зв’язку з цим, 73 
місця, які в інституції посідали депутати англії розподілилися наступним 
чином: 27 з них вирішено раціонально передати країнам-членам у рівних 
кількостях, а решта 46 залишаються без своїх представників. Як перед-
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бачається, у новій структурі ЄП, загальна кількість депутатів від кожної 
держави не буде зменшуватись. Планується надати незначну чисельність 
мандатів країнам, які є найменшими за кількість проживаючого населен-
ня Єс, бо вони мають незначне представництво є Європарламенті, від-
повідно до дегресивно-пропорційної виборчої системи. у зв’язку з цими 
змінами, керівництво комітетів та підкомітетів ЄП також будуть переоби-
ратися.

отже, існуючий політичний клімат при обранні представників до ЄП, 
а також розвиток демократичного суспільства, що полягає у правосвідо-
мості та політичній обізнаності, змальовують картину загальноєвропей-
ського простору за ідеологічною ознакою. цей аналіз важливий для 
україни у світлі майбутньої інтеграції (наразі процесу асоціації законо-
давства нашої держави до Єс) для просування власних інтересів у функ-
ціонуючих інституціях [1]. втілення демократичних стандартів та євро-
пейських цінностей сприятимуть пришвидшенню українського питання. 
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Сичик В. В.1

ОБМЕЖЕннЯ ПраВ ЛЮДИнИ ПОВ’ЯЗанІ 
З ПрОТИДІЄЮ ПанДЕМІї, Та їХ ПраВОМІрнІСТЬ: 

МІЖнарОДнИЙ Та наЦІОанЛЬнИЙ аСПЕкТ

Пандемія COVID-19 – стала викликом усьому світу. самоізоляція 
держав та введення внутрішніх карантинних режимів спровокували 
зростання соціальної напруги, бідність, обмеження прав людини і бізне-
су, спад економіки, оскільки дана інфекція вражає людей, незалежно від 
їх соціального та економічного становища. Процес людської діяльності 
значною мірою залежить від обсягу прав і свобод, які визначають осно-
вні можливості людини, характер життєдіяльності, систему зв’язків 
людей у суспільстві. тому проблема прав людини завжди була предметом 
боротьби за володіння цими правами, розширення їх сфери та визна-
чення становища людини в суспільстві. 

Щодо питання прав людини та дотримання зобов’язань щодо них 
держава має певну свободу розсуду, внаслідок суверенних прав та не-
втручання до національних правових систем. такі межі можуть бути як 
вузькими, так і широкими, залежно від конкретного права та його право-
вого регулювання.

Поширення у світі пандемії коронавірусу та введення карантинних 
заходів різного ступеня суворості сприяло виникненню певного обме-
ження конституційних прав, свобод та законних інтересів людини і гро-
мадянина.

так Amnesty International у своїй доповіді щодо стану прав людини 
в Європі та центральній азії протягом 2020, зазначає, що реакція урядів 
на COVID-19 обмежила широкий спектр прав людини у Європі та 
центральній азії й спровокувала вагомі втрати для людства внаслідок 
соціальної ізоляції, нерівності та перевищення державами своїх повно-
важень. Недофінансування систем охорони здоров’я та брак засобів ін-
дивідуального захисту підвищили рівень інфікування та смертності, 
працівники/ці стикалися з перешкодами в доступі до соціального забез-
печення, а санітарно-епідеміологічні заходи вкрай негативно вплинули 
на вразливі категорії населення. також багато урядів використовували 
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пандемію як ширму задля узурпації влади, утисків свобод та як привід 
для ігнорування зобов’язань щодо реалізації прав людини [2].

Щодо україни – то під час пандемії, на думку Amnesty International, 
відбулися такі порушення прав людини – права на охорону здоров’я, 
медичну допомогу, дискримінація (наголошується на дискримінації ро-
мів), свобода вираження поглядів, гендерне та домашнє насильство, 
свобода пересування [3]. 

Підвалини загальноєвропейських стандартів прав людини були за-
кладені конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 року (прийнята радою Європи), яка стала справжнім «європейським 
білем про права», «конституційним документом європейського публіч-
ного порядку».

допустимі обмеження прав людини визначаються на підставі загаль-
них принципів права та встановлені міжнародними стандартами прав 
людини. Перш за все, це такі стандарти, які закріплені загальною декла-
рацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні 
права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права. 
відповідно до таких стандартів підставами обмеження прав людини 
можуть бути: охорона державної безпеки, громадського порядку, здоров’я, 
моральності населення, прав і свобод інших осіб.

Наразі в україни здійснюються чисельні відповідні заходи в сфері 
освіти, свободи пересування, власності та багато інших. звісно, що такі 
заходи не можуть не позначитися на рівні захисту державою надзвичай-
но широко спектру прав і свобод людини. однак дотепер на офіційному 
рівні не помітно, щоб обговорювалося питання відступу україни від 
зобов’язань під час надзвичайної ситуації встановлених статтею 15 
конвенції, відповідно до якої висока договірна сторона може вживати 
заходів, що відступають від її зобов’язань, у виключних випадках [1].

особливу роль у гарантуванні прав людини відіграє Європейський 
суд з прав людини. Практика Європейського суду з прав людини – при-
клад юридично обґрунтованого і цілком виправданого втручання світо-
вого співтовариства у внутрішні справи держав, де такі права порушу-
ються.

сьогодні гостро постало питання вакцинації, яка безпосередньо 
пов’язана із питанням обмеження прав людини. Показовим у цьому ви-
падку є рішення ЄсПл від 08 квітня 2021 року у справі «Vavřička and 
Others v. the Czech Republic», де суд визнав, що така політика влади 
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переслідує законні цілі захисту здоров’я, а також прав інших дітей. На 
думку високих суддів, це захищає не тільки тих, хто отримує щеплення, 
а й тих, хто не може бути вакцинований за медичними показаннями, і, 
отже, покладається на колективний імунітет. суд констатував, що примус 
до щеплення може розглядатися як «необхідний у демократичному сус-
пільстві». Проти такого рішення великої палати ЄсПл проголосував 
тільки один суддя [4].

Парламентська асамблея ради Європи закликає держави-члени та 
Європейський союз утриматися від дискримінації громадян, у зв’язку 
з тим, що він/вона не був вакцинований. Після винайдення вченими 
вакцини проти Covid-19, відбулося 5-е засідання Парламентської 
асамблеї ради Європи, на якому було заслухано звіт комітету з соціаль-
них питань, охорони здоров’я та сталого розвитку і прийнято резолюцію 
№ 2361 (2021) «вакцини проти Covid-19: етичні, юридичні та практичні 
міркування», основними тезами якої стало: П.7.3.1-забезпечити, щоб 
громадяни були поінформовані про те, що вакцинація не є обов’язковою 
і що ніхто не зазнає політичного, соціального чи іншого тиску на вакци-
націю, якщо вони цього не хочуть. П. 7.3.2 – забезпечити, щоб ніхто не 
піддавався дискримінації у зв’язку з тим, що він/вона не був вакцинова-
ний, через можливі ризики для здоров’я або не бажає вакцинуватися; 
П.7.5.2 – використовувати свідоцтва про вакцинацію виключно за при-
значенням для моніторингу ефективності вакцини, потенціальних по-
бічних ефектів та небажаних явищ [5].

таким чином, держава є основним адресатом прав людини і носієм 
зобов’язань щодо них, які закріплені міжнародними та національними 
стандартами. тому, в майбутньому можна прослідкувати чи будуть оскар-
жуватися дії нашої держави в ЄсПл. для багатьох накладені обмежен-
ня – навіть якщо вони незручні – будуть здаватися питанням здорового 
глузду. Проте інші, на яких накладені санкції за ігнорування, або які 
зазнають серйозних фінансових втрат за їх дотримання (це стосується 
обмеження прав бізнесу), можуть мати інші погляди.
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Солоненко Д. В. 1

аГЕнЦІї ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ У СфЕрІ 
ПрОСТОрУ СВОБОДИ, БЕЗПЕкИ Та ПраВОСУДДЯ

Як потужний економічний і політичний наднаціональний союз, що 
об’єднує 27 незалежних держав-членів, Європейський союз (далі – Єс) 
просто не зможе функціонувати без системи компетентних органів. саме 
за допомогою своїх інститутів, органів та агенцій Єс досягає поставле-
них перед ним цілей і реалізує повноваження у різних сферах суспільних 
відносин.

відповідно до статті 13 договору про Європейський союз (далі – 
дЄс) союз має в своєму розпорядженні інституційний механізм, по-
кликаний проводити в життя його цінності, здійснювати його цілі, слу-
жити його інтересам, інтересам його громадян і держав-членів, а також 
забезпечувати послідовність, ефективність і наступність його політики 
та його дій [3]. 

Як зазначалось, Єс здійснює свою діяльність зокрема через агенції. 
вони можуть мати різні найменування : установи, відомства, бюро, інсти-
тути тощо. так, агенціями є утворення, які Європейський союз наділяє 
статусом юридичної особи, а також спеціальними повноваженнями в окре-
мих сферах суспільних відносин. саме перша ознака є унікальною для 
установ Єс, яка відрізняє агенції від інститутів і органів, які не мають 
такого статусу (за винятком Європейського центрального банку). отже, 
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головною метою агенцій є забезпечення та впровадження найбільш ефек-
тивної політики союзу у різних галузях, надання допомоги інституціям 
у здійсненні нагляду за реалізацією норм права Єс у державах-членах.

Необхідно зазначити, що кількість агенцій не є фіксованою, а самі 
установи переважно створюються і діють на основі правових актів ін-
ститутів. Першими агентствами спільноти були створені в 1970-х роках 
: Європейський центр розвитку професійного навчання та Європейська 
фундація з поліпшення умов життя та праці. в 1990-х роках з’явились 
нові агентства, також їх називають «агентства другого покоління». вони 
стали відповіддю на вимогу географічної передачі повноважень та по-
требу відповідності новим завданням розвитку науки та техніки. групою 
«третього покоління» називають агентства, щодо постійного місцезна-
ходження яких прийняли рішення глави держав і урядів держав-членів 
Єс в грудні 2003 року. у 2012 р. була створена Мережа агенцій 
Європейського союзу (EUAN), яка наразі об’єднує 48 установ у 23-х 
державах-членах [1].

Повноваження агенцій мають спеціальний характер, оскільки нале-
жать до конкретних сфер суспільного життя. На це прямо вказують їхні 
назви: Європейське агентство морської безпеки, агентство Європейського 
союзу зі співробітництва з правоохоронними органами, Європейське 
агентство прикордонної та берегової охорони, Європейська оборонна 
агенція. 

система агенцій Єс включає у себе: децентралізовані агенції; аген-
ції в рамках спільної політики безпеки та оборони; виконавчі органи; 
агенції та органи ЄвратоМ; інші організації. децентралізовані устано-
ви сприяють реалізації політики Єс. вони також підтримують співро-
бітництво між Єс та національними урядами, об’єднуючи технічний та 
спеціалізований досвід як установ Єс, так і національних органів влади. 

виконавчі агентства створюються на обмежений період Європейською 
комісією для управління конкретними завданнями, пов’язаними з про-
грамами Єс. агенції та органи ЄвратоМ були створені для підтримки 
цілей, які полягають у : координації національних програм ядерних до-
сліджень, у мирних цілях забезпечення знань, інфраструктури та фінан-
сування ядерної енергії, забезпечення достатніх і безпечних поставок 
ядерної енергії. інші організації включають органи, створені в рамках 
програм Єс та державно-приватного партнерства між Європейською 
комісією та галуззю [4].
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оскільки агенції належать до допоміжних елементів інституційного 
механізму Єс, їх повноваження, як правило, мають експертний, консуль-
тативний та рекомендаційний характер, без права видавати юридично 
обов’язкові акти. Проте виключенням із загального правила є агенції, 
яким відповідно до нормативних актів Єс надаються владні повнова-
ження.

завдяки системі агенцій Європейського союзу існує геополітична 
зона, яка забезпечує гармонізацію міжнародного приватного права, екс-
традиційну політику між державами-членами, політику внутрішнього та 
зовнішнього прикордонного контролю, спільні візи для подорожей, по-
літику імміграції та притулку, поліцейську та судову співпрацю, а також 
взаємодію у повітряному, морському просторі, захист у сфері кіберпрос-
тору.

таким чином, громадяни Єс повною мірою можуть користуватися 
своїми правами, свободами та захистом, включаючи особисті, громадян-
ські, політичні, економічні та соціальні права, захист персональних да-
них, вільно пересуватись через більшість країн Єс.

Проаналізувавши систему агенцій Єс, можна виділити таку сукуп-
ність установ у сфері забезпечення свободи, безпеки та правосуддя: – 
інститут Європейського союзу з досліджень безпеки (EUISS); – 
Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex); – 
Європейське агентство з оперативного управління широкомасштабними 
іт-системами у сфері свободи, безпеки та правосуддя (eu-LISA); – 
агентство з авіаційної безпеки Європейського союзу (EASA); – 
Європейське агентство морської безпеки (EMSA); – агентство 
Європейського союзу з кібербезпеки (ENISA); – агентство Європейського 
союзу з підготовки правоохоронних органів (CEPOL); – агентство 
Європейського союзу зі співробітництва з правоохоронними органами 
(Європол); – агентство Європейського союзу зі співробітництва у сфе-
рі кримінального правосуддя (Євроюст).

створення Європолу передбачено в договорі про Єс. з січ-
ня 1994 року розпочав роботу як управління з боротьби з наркотиками. 
агентство Європейського союзу із співробітництва у сфері правоохо-
ронної діяльності поступово поширювало свою діяльність на інші види 
кримінальної злочинності. Після ратифікації в усіх державах-членах 
конвенції про створення Європолу та пов’язані з нею правові акти 
Європол розпочав повномасштабну роботу в усіх сферах своїх повно-
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важень, а саме: незаконна торгівля наркотиками; незаконні мережі іммі-
грації; тероризм, незаконна торгівля автотранспортом, торгівля людьми 
і дитяча порнографія, виготовлення фальшивих грошей та інших платіж-
них засобів, відмивання грошей. законом № 2129-VIII від 12.07.2017 було 
ратифіковано «угодуміж україною та Європейським поліцейським 
офісом про оперативне та стратегічне співробітництво». крім обміну 
інформацією, співробітництво може включати, відповідно до визначених 
рішенням ради Європолу завдань Європолу, обмін спеціальними зна-
ннями, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу, ін-
формацією щодо процедур кримінальних розслідувань, інформацією про 
методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також 
надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розсліду-
ваннях [5].

важливою установою є агенція Європейського союзу з підготовки 
кадрів для правоохоронних органів (CEPOL), так званий Європейський 
поліцейський коледж, оскільки займається підготовкою співробітників 
правоохоронних органів. CEPOL об’єднує мережу навчальних закладів 
для співробітників правоохоронних органів у кожній країні Єс і допо-
магає їм проводити підготовку. також агенція співпрацює з країнами, 
які не входять до Єс, задля забезпечення колективного реагування на 
сучасні загрози. додатково коледж проводить міжнародні мовні курси 
для старших поліцейських з метою розвитку співпраці та підвищення 
рівня комунікації між правоохоронцями різних країн.

стратегічно важливим також являється агентство Європейського 
союзу зі співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст), 
оскільки координує розслідування і судове переслідування між держа-
вами-членами Єс в боротьбі з транснаціональною злочинністю, а також 
в інших справах, які відносяться до інтересів держав-членів та держав, 
з якими укладена двостороння угода про співпрацю. також до завдань 
Євроюсту входять: допомога при вирішенні конфліктів юрисдикції пра-
воохоронних органів; впровадження європейських ордерів на арешт та 
накази про конфіскацію майна, замороження рахунків. агенція співпра-
цює із іншими організаціями, наприклад: Європейська судова мережа, 
Європол, Європейське бюро з питань боротьби з шахрайством, інтерпол, 
управління ооН з наркотиків і злочинності (UNODC). Щороку Євроюст 
проводить близько 250 координаційних зустрічей і керує 10 координа-
ційними центрами. зустрічі об’єднують прокурорів, суддів та правоохо-
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ронців різних держав для обміну інформацією та вироблення спільної 
стратегії.

Неоціненну роль у забезпеченні безпеки виконує також Європейське 
агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex). установа допо-
магає країнам Єс і асоційованим з Шенгеном країнам керувати своїми 
зовнішніми кордонами, гармонізувати прикордонний контроль, а також 
надає експертну та технічну підтримку. Frontex безпосередньо надає 
додаткову підтримку державам-членам Єс, які стискаються з серйозним 
міграційним тиском шляхом надання та координації технічних і тран-
спортних засобів (наприклад, літаків), він присутній у багатьох міжна-
родних аеропортах Єс.

агентство Європейського союзу з кібербезпеки (ENISA) допома-
гає Європейській комісії, державам-членам Єс та бізнесу виконувати 
вимоги мережевої та інформаційної безпеки, включаючи чинне та май-
бутнє законодавство Єс. ENISA має бути центром експертизи як для 
держав-членів, так й для інституцій Єс з отримання консультацій з пи-
тань, пов’язаних із мережевою та інформаційною безпекою. ENISA керує 
загальноєвропейською програмою «CyberEurope. це – серія навчань 
з кіберінцидентів та управління кризовими ситуаціями на рівні Єс для 
державного і приватного секторів країн-членів Єс». [2] . 

таким чином, в Європейському союзі існує ефективна система аген-
цій, в компетенцію яких входить забезпечення безпеки кордонів, бороть-
ба із організованою злочинністю та тероризмом, здійснення міграційної 
політики, протидія кібернетичним злочинам та взаємодія у сфері право-
суддя, в той час як становлений Європейською радою курс політик 
у сфері простору свободи, безпеки та правосуддя реалізується у своєму 
внутрішньому та зовнішньому (через співробітництво з третіми держа-
вами) аспектах.
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Старовойтова Д. Д.1

ІнСТИТУЦІЙнИЙ МЕХанІЗМ ЄВрОПЕЙСЬкОГО 
СОЮЗУ: ПОнЯТТЯ І СТрУкТУра

інститути Єс виступають основними регуляторами інтеграційних 
процесів, забезпечуючи послідовність та ефективність політики і дій цієї 
організації. унікальність інституційного механізму полягає в тому, що 
інститути Єс наділені виключною компетенцією у певних сферах, які 
раніше належали до суверенних прерогатив держав – учасниць Єс: вони 
можуть ухвалювати нормативно-правові акти більшістю голосів 
і зобов’язувати ними фізичних, юридичних осіб, органи держав безпо-
середньо, без трансформації цих актів у внутрішні правопорядки[1]. 

дослідження реалій політико-правового устрою Єс має неабияке 
значення і з огляду на те, що майже десять останніх років реформування 
його інституційного механізму було ключовим питанням цього інтегра-
ційного об’єднання. для того, щоб зрозуміти, як функціонує Єс, необ-
хідно передусім з’ясувати природу кожного з цих інститутів і механізм 
розподілу повноважень між ними.

інституційний механізм Єс можна розуміти у двох значеннях. у ши-
рокому сенсі під інституційним механізмом Єс слід розуміти всю сукуп-
ність інститутів, органів та установ, які разом забезпечують реалізацію 
завдань Єс і сприяють досягненню поставлених ним цілей. у вузько-
му сенсі він включає до свого складу сім інститутів: Європейський 

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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Парламент, Європейську раду, раду Єс, Європейську комісію, суд Єс, 
рахункову палату та Європейський центральний банк (ер. 13 договору 
про Євросоюз)[2]. 

Щодо поняття інституту Єс, то у юридичній доктрині також зустрі-
чаються два підходи до його розуміння. відповідно до першого, 
у Євросоюзі виділяють два види органів – основні, що мають назву ін-
ституту, і допоміжні. відповідно до другого підходу, термін «інститут» 
відносять до установ, наділених повноваженнями приймати юридично 
зобов’язальні рішення, а в інших випадках використовується поняття 
«орган»[3]. таким чином, відмінність між цими двома підходами не 
є принциповою, адже обидва вони сходяться на тому, що основною ха-
рактеристикою інституту виступає його здатність приймати рішення, які 
мають зобов’язальний характер. На основі аналізу установчих договорів 
можна виділити наступні основні характеристики інститутів Єс. 

По-перше, їхня назва чітко передбачена в установчих договорах. так, 
ер. 13 договору про Євросоюз перелічує сім основних органів 
(Європейська рада, Європейський парламент, рада, комісія, суд Єс, 
рахункова палата, Європейський центральний банк), і саме їх у цій стат-
ті названо інститутами. По-друге, кожному інститутові притаманна 
власна легітимність. так, Європарламент, до складу якого входять пред-
ставники громадян Єс (п. 2 ст. 14 договору про Євросоюз), відповідно, 
виражає їхню волю і представляє їхні інтереси. рада, що формується 
з представників кожної держави-учасниці на міністерському рівні, та 
Європейська рада виступають гарантами інтересів держав-учасниць[4]. 

комісія, члени якої мають виконувати свої повноваження в рамках 
повної незалежності та в загальних інтересах Єс, – гарант спільного 
європейського інтересу. суд, який забезпечує повагу до права шляхом 
тлумачення і застосування установчого договору, є гарантом європей-
ського правопорядку. 

Що ж до рахункової палати, яку було віднесено до інститутів Єс 
лише 1992 року, то її члени також мають діяти в загальних інтересах 
Євросоюзу. однак у юридичній доктрині рахункову палату дещо відмеж-
овують від інших інститутів, звертаючи увагу на відсутність у неї влад-
них повноважень і права приймати юридично зобов’язальні рішення як 
для держав-учасниць, так і для їхніх юридичних та фізичних осіб.

По-друге, з положень установчих договорів випливає наявність в ін-
ститутів Євросоюзу певної функціональної та процедурної автономії. 
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Функціональна автономія інституту полягає у його здатності приймати 
загальнообов’язкові рішення. Під процедурною мається на увазі право 
інститутів самостійно приймати свій внутрішній регламент і можливість 
визначати питання свого функціонування та організації, хоча певні ас-
пекти вже чітко врегульовані положеннями договорів. 

спираючись на зазначене вище можна сформулювати наступне ви-
значення інституту Єс, а саме: інститут Європейського союзу – це ке-
рівний орган, якому притаманні власна легітимність, певна функціональ-
на та процедурна автономія, назва якого чітко передбачена в установчо-
му договорі, який наділений повноваженнями приймати юридично 
зобов’язальні рішення.  Що стосується допоміжних органів Єс, які 
сприяють роботі інститутів Єс, то загалом можна виділити три категорії: 
органи як фінансового, так і адміністративного контролю; органи управ-
ління; консультативні органи. 

слід зазначити, що елементами інституційної системи є не лише 
інститути, а й органи та агенції (які ще називають установами, відом-
ствами, бюро тощо). Поняття «орган» у праві ес мас більш вузьке (фор-
мально-юридичне) значення у порівнянні з загальним традиційним 
терміном, що використовується у теорії держави і права. 

органами у Єс називають допоміжні і консультативні утворення, які 
покликані сприяти інститутам Єс у вирішенні різних питань. до них 
належать: комітет ержав у, економічний і соціальний комітет, комітет 
з соціального захисту; европейський омбудсмен; Європейський контр-
олер з захисту даних; верховний представник союзу з питань закордон-
них справ i політики безпеки, тощо. рішення органів, як правило, не 
мають загальнообов’язкової сили. 

до агенцій , як ще одного допоміжного елемента, відносяться утво-
рення , що наділяються спеціальними повноваженнями в окремих сферах 
і статусом юридичної особи. основною метою їх діяльності є забезпе-
чення та впровадження найбільш ефективної реалізації галузевих політик 
союзу і надання допомоги інституціям . 

таким чином, інституційний механізм Єс має пропагувати його 
цінності, сповідувати його цілі, слугувати інтересам Єс, його громадян, 
ержав учасниць, забезпечувати узгодженість, ефективність та продо-
вження реалізації його політики та дій. тобто інституційний механізм 
Єс забезпечує регулювання інтеграційних процесів цієї організації 
в інтересах всіх її учасників.
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Стебко І. Ю.1

ОСнОВнІ ЦІннОСТІ ЄС: ТЛУМаЧЕннЯ  
Та їХ ЗнаЧЕннЯ В СУЧаСнОМУ СВІТІ

Європейський союз як політичне та економічне об’єднання 27 дер-
жав Європи встановлює не лише нормативні, а й цінні аспекти устрою.

особливу увагу цінностям ЄC приділив лісабонський договір 
2009 року. у його статті 2 вказано: «союз заснований на цінностях по-
ваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства 
права та поваги до прав людини, включаючи права осіб, що належать до 

1  студентка 4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Національ-
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меншин. ці цінності є спільними для держав-членів у суспільстві, в яко-
му переважають плюралізм, недискримінація, толерантність, справедли-
вість, солідарність та рівність між жінками та чоловіками». [1, c. 347] 

Перелічені вище цінності у різних документах згадуються різними 
способами, такими як «європейські цінності», «цінності Єс», «наші 
цінності», «загальні цінності» чи «цінності Європи».

Першою з названих є людська гідність. вона є недоторканною, має 
поважатися, захищатися та складати реальну основу основних прав.

свобода, в свою чергу, дає громадянам право вільно пересуватися та 
проживати у союзі. індивідуальні свободи, такі як повага до приватного 
життя, свобода думки, релігії, зборів, висловлювання думок та інформа-
ції, захищені хартією основних прав Єс.

Функціонування Єс ґрунтується на представницькій демократії. бути 
громадянином Єс означає користуватися політичними правами. кожен 
дорослий громадянин Єс має право балотуватися як кандидат та голо-
сувати на виборах до Європейського парламенту. громадяни Єс мають 
право балотуватися як кандидат і голосувати в країні свого проживання 
або в країні походження.

рівність – це цінність, яка передбачає надання рівних прав всім грома-
дянам перед законом. Принцип рівності між жінками та чоловіками є осно-
вою всієї європейської політики і є основою європейської інтеграції. ця 
цінність пронизує всі сфери життєдіяльності суспільства. Принцип рівної 
оплати за рівну працю став частиною римського договору 1957 року. хоча 
нерівність все ще існує, Єс досяг значного прогресу в даному питанні.

також функціонування Єс ґрунтується на цінності верховенстві 
права. це означає, що все, що робить Єс, ґрунтується на договорах, до-
бровільно та демократично узгоджених його країнами-членами. Право 
та правосуддя підтримуються незалежною судовою системою, а рішен-
ня судів визнаються та дотримуються всіма країнами Єс. 

Права людини захищені хартією основних прав Єс. вони охоплюють 
право бути вільним від дискримінації за ознакою статі, расового чи ет-
нічного походження, релігії чи переконань, інвалідності, віку чи сексу-
альної орієнтації, права на захист ваших персональних даних та/або 
права на доступ до правосуддя. [2, c. 312]

Не зважаючи на те, що перелічені цінності розповсюджуються на 
країни Єс, однак у деяких випадках їх починають називати «глобальни-
ми» та такими, що належать також неєвропейцям. Наприклад, у контек-
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сті переговорів про трансатлантичне торгове та інвестиційне партнерство 
(TTіП) з’являється посилання як на американські, так і на європейські 
цінності. [3, c. 8]

договір про Євросоюз передбачає заходи реагування при порушенні 
державами – членами встановлених цінностей та дає можливість запро-
вадити санкції проти держави – порушника. 

вперше брюссель запровадив обмежувальні заходи щодо держави-
члена за відступ від цінностей союзу щодо формування в австрії 
у 2000 р. уряду за участю правопопулістської австрійської партії свобо-
ди, очолюваної йоргом хайдером. заходи проти австрії запровадили 
одночасно всі держави Єс. технічно, це був бойкот нового австрійсько-
го уряду із боку національних урядів інших держав. члени союзу від-
мовлялися від співпраці з новим австрійським урядом і заявляли, що не 
підтримуватимуть кандидатів цієї країни до загальноєвропейських струк-
тур, а також обмежать контакти з послами. [4, c. 317]

дослідження та затвердження цінностей Єс має особливо важливе 
значення у моменти соціально-політичних та економічних криз. 
розширення Єс, збільшення міграційних потоків, терористичні напади, 
економічні та геополітичні труднощі – все це потребує ідеологічного 
згуртування громадян Єс. саме тому основна мета Європейського со-
юзу полягає у захисті цінностей Єс та сприянні миру та благополуччю 
громадян, що буде запорукою розвитку усього суспільства.
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Suchkova A. M.1

EUROPEAN UNION GENDER POLICY: LEGISLATIVE 
REGULATION AND PROBLEMS OF EFFECTIVE 

IMPLEMENTATION

Today, all democratic states in the world proclaim the priority of respect 
for human rights and freedoms. One of the ways to fulfill the state’s 
commitments in this area is to ensure gender equality. The European Union, 
as an intergovernmental integration organization, also recognizes and adheres 
to generally accepted values. So, Art. 2 of the Treaty on European Union 
stipulates that the Union is founded on the values of respect for human dignity, 
freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, 
including the rights of persons belonging to minorities. These values are 
common to the Member States in a society in which pluralism, non-
discrimination, tolerance, justice, solidarity, and equality between women and 
men prevail [1]. 

The Charter of Fundamental Rights of the European Union, adopted in 
2000, «conscious of spiritual and moral heritage» for the first time in EU law, 
puts the protection of human dignity as a priority [2]. The principle of equal 
treatment for women and men is enshrined in several other EU regulations, 
in particular in Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the 
principle of equal treatment for men and women as regards access to 
employment, vocational training, and promotion, and working conditions, 
Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal 
treatment in employment and occupation, Council Directive 2004/113/EC 
implementing the principle of equal treatment between men and women in 
the access to and supply of goods and services. 

Fruitful cooperation on gender policy is carried out between the EU and 
NATO in the framework of the implementation of UN Security Council 
Resolution 1325 «Women, Peace, Security». In 2007, the European Institute 
for Gender Equality was established to collect, analyze and disseminate 
information, submit proposals, etc.

The leading role in the implementation of EU gender policy belongs to 
the European Commission, which uses a dual approach: the implementation 
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of «gender mainstreaming» and the initiation of special measures. Gender 
mainstreaming means the organization, improvement, formation, and 
evaluation of political processes with the obligatory use of a gender approach 
in all areas. Special measures in gender policy of the EU contain legislation, 
awareness-raising campaigns, financial programs. For example, the EU’s 
2020–2025 Strategy for Gender Equality mentions «promoting equal 
participation and representation of women».

In addition to the European Commission, gender policy is also implemented 
by the European Parliament’s Committee on Women’s Rights and Gender 
Equality, the European Commissioner for Equality, and the Advisory 
Committee on Equal Opportunities for Women and Men, which assists the 
European Commission in developing and implementing gender policy. Certain 
aspects of gender mainstreaming are governed by partnership agreements 
between the EU and third countries.

At the same time, despite the significant regulatory achievements in the 
field of gender policy, none of the EU member states can boast of achieving 
a gender balance. Thus, according to the Gender Equality Index 2021, the EU 
scores 68 points out of 100. Sweden and Denmark are the leaders in ensuring 
gender balance, followed by the Netherlands. At the same time, there are large 
differences in gender equality between countries – from 83.9 points in Sweden 
to 52.6 points in Greece [3].

Gender balances in the security and defense sector need separate research. 
Discussions about involving women in the security and defense sector have 
been going on for a long time. Significant changes in the concept of national 
security and views on the role of women are gradually taking place. Positions 
in security agencies and military departments are no longer considered 
«exclusively male». Although almost all bodies have some legal enshrinement 
of equal access to service regardless of gender, in practice, security agencies 
face many problems in implementing the provided guarantees.

Thus, according to the results of the global study «Conflict Prevention, 
Transformation of the Justice Sector and Peacekeeping» conducted by the 
UN-Women, it has been established that women’s empowerment contributes 
to the success of peace negotiations and lasting peace, accelerates economic 
recovery and strengthens peacekeeping operations, increases the effectiveness 
of humanitarian assistance and can help in combating violent extremism. In 
the EU member states, the representation of women in both management and 
rank-and-file personnel varies. For example, in France, it is more than 22 %, 
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in Spain – more than 14 %, Great Britain and Germany – more than 10 % [4]. 
In EU member states such as Belgium, Denmark, Spain, the Netherlands, 
Germany, and candidate countries such as Montenegro, Northern Macedonia, 
and Albania, women head the military departments. In 2012, a woman was 
appointed head of the French President’s Security Unit for the first time, and 
in 2018, a woman headed the European Police Office for the first time.

As for the security sector, women hold senior positions only in the special 
services of the two member states, Spain and Estonia. At the same time, the 
heads of special services themselves take the position that gender balance in 
the security sector needs to be ensured. Thus, in 2017, the head of the British 
Foreign Intelligence Service (MI-6), Sir Alex Younger, stressed that gender 
was not a precondition for work in the intelligence service, but rather character, 
creativity, and determination [5]. The head of MI-5 also noted that his service 
must reflect British society as a whole because a diverse workforce can protect 
national values and interests, as well as effectively combat the threat of modern 
criminal groups. For several years in a row, MI-5 has been recognized by The 
Times magazine as a leader in establishing gender equality, in particular in 
creating jobs where women can develop and realize their potential [6].

At the same time, it should be noted that gender policy in the security 
sector is complicated by the specific tasks and working methods of the relevant 
bodies. In this regard, Council Directive 2000/78 /EC of 27 November 2000 
establishing a general framework for equal treatment in employment and 
occupation does not require, in particular, the armed forces or the police, prison 
or the emergency services, to recruit or maintain in employment persons who 
do not have the required capacity to carry out the range of functions that they 
may be called upon to perform concerning the legitimate objective of 
preserving the operational capacity of those services [7].

In 2015, the Committee on Intelligence and Security of the British 
Parliament investigated obstacles to achieving gender equality in intelligence 
services and actions taken to increase gender parity. The report, in particular, 
states that on the way to gender equality in security structures, training is 
conducted to eradicate prejudices and stereotypes. In January 2016, GCHQ, 
MI5, and MI6 hosted the Women in Cyber Program event at the University 
of Birmingham. This has helped to increase the interest of girls in building 
careers in secret services. Thus, a year later, 46 % of the new MI5 employees 
were women, which is 5 % more than in the previous period. In GCHQ and 
MI6, the percentage of women candidates for the service in the same period 
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was 40 % and 41 %, respectively. In 2019, GCHQ conducted the first 
CyberDefenders course for women, which provides women with 600 free 
places to study technical disciplines [8].

Thus, according to the reports of various international organizations and 
statistics, EU member states are the leaders in promoting gender policy in the 
world. Women make up more than 30 % of the members of the European 
Parliament. Almost since the beginning of the EU, the idea and value of gender 
equality have been embodied, primarily at the state level. However, it is 
important to note that the EU is critical of its achievements in involving women 
in all spheres of public life. The Strategy for Equality between Women and 
Men states that women are under-represented in the decision-making process, 
so European countries still have work to do to embody gender equality as 
a value. The results of such a policy should not be measured solely by digital 
indicators. The issue of equality, first of all, concerns the change of value 
orientations. 

It seems that gender issues need to be comprehensive, and measures to 
overcome gender discrimination can range from the creation of special 
positions or bodies for equal rights for women and men in law enforcement 
and military formations to teaching special courses on gender equality in the 
security and defense sector in higher military educational institutions and 
conducting appropriate information campaigns among staff to raise staff 
awareness and prevent possible discrimination based on gender.

The elimination of any gender-based barriers and the staffing of special 
services solely based on professionalism and competence will have the effect 
of enhancing the effectiveness of national security activities, adherence to the 
principles of democratic civilian control, and increasing public confidence.
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Трищук А. С.1

СПІВВІДнОШЕннЯ ПраВа ЄВрОПЕЙСЬкОГО 
СОЮЗУ І ПраВа ЙОГО ДЕрЖаВ-ЧЛЕнІВ

одним з важливих питань в процесі інтеграції країн до Єс є співвід-
ношення права Європейського союзу з правом його держав-членів. дане 
питання досить актуальне, враховуючи унікальну природу права 
Європейського союзу та можливість виникнення колізій при його спів-
відношенні з правом його держав-членів [1, с. 105].

в сучасному світі в багатьох країнах міжнародне та національне 
право співіснують як окремі правові системи, що певним чином взаємо-
діють та проникають одна в одну.

Право Європейського союзу стало результатом взаємодії різних 
правових режимів та міждержавних відносин, увібравши досягнення та 
правові традиції європейських держав. у праві Єс відбилася єдність 
різноманіття правових культур, функціональність узгодження правових 
норм, поєднання з національними правовими особливостями держав-

1  здобувач вищої освіти інституту підготовки юридичних кадрів для сб україни 
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членів. Право Європейського союзу, пройшовши перевірку часом та 
ставши ефективним регулятором суспільних відносин у міждержавному 
об’єднанні поряд з повагою до національних правових систем, одночас-
но виявилося потужним інтегратором численних новацій у національні 
правопорядки. 

в даний час правова система Єс, що створена та функціонує на осно-
ві міжнародного права, є особливим автономним утворенням, визна-
чальною основою діяльності якого є досягнення цілей та завдань у різних 
галузях його компетенції.

чотири головних принципи розкривають специфічну природу права 
Європейського союзу відносно його взаємовідносин з національним 
правом держав-членів: пряма дія норм права Європейського союзу; 
верховенство права Європейського союзу; судовий захист права 
Європейського союзу; впровадження норм права Європейського союзу 
в правові системи держав-членів [2, с. 424].

Механізм впровадження норм права Європейського союзу – це су-
купність заходів з метою забезпечення дії права Єс у державах-членах. 
способи та обсяги регулювання визначають як Єс, так і держави-члени 
залежно від наявної компетенції. 

зі свого боку, держави-члени створюють для реалізації актів Єс на 
своїй території відповідні правові умови. кожна держава-член має адап-
тувати своє законодавство для належного виконання своїх зобов’язань, 
що випливають із членства в даному регіональному інтеграційному 
утворенні. тим самим вносяться зміни до національних конституцій та 
законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, правомочнос-
ті в яких передаються до відання Єс.

оскільки принцип прямої дії по-різному поширює свою дію на різні 
джерела права Єс, суд Єс виробив принцип тлумачення національного 
законодавства, що найбільше відповідає законодавству Єс. Фактично, 
цей принцип передбачає, що положення внутрішнього законодавства 
держав-членів союзу мають тлумачитися національними органами від-
повідно до положень права Єс [3, с.41 ].

суд Єс своїми рішеннями також уніфікував підхід до запроваджен-
ня положень права Єс у внутрішні правопорядки держав-членів. так, 
наприклад, у своєму рішенні у справі San Michele Spa він зазначив, що 
рецепція не має своїм результатом їх трансформації у внутрішнє право, 
і тому вони мають застосовуватися національними судами не як внутріш-
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нє право, а як право Єс [4, с. 31]. згодом ця позиція суду Єс була визна-
на національними судами. більше того, країни, які приєднувалися до Єс 
у наступні роки, врахували необхідність забезпечення таких умов реалі-
зації норм права Єс на своїй території.

однак, не завжди національні норми країн-членів співвідносяться 
з нормами установчих договорів Єс. так, наприклад,з початку судової 
реформи у 2017 році Польща декілька разів вносила зміни до законодав-
ства про статус суддів, але компромісу так і не було досягнуто, а всі 
новації, у свою чергу, ставали об’єктом нової критики та санкційних 
процедур, а також звернень до найвищого судового органу Євросоюзу.

черговим епізодом тривалого протистояння Єс та Польщі у зв’язку 
з реалізованою в країні судовою реформою стало рішення суду Єс, який 
задовольнив скаргу Єврокомісії про застосування тимчасових забезпе-
чувальних заходів та ухвалив, що Польща має негайно призупинити дію 
закону про дисциплінарну палату верховної ради що відповідає за 
можливе покарання суддів.

сьогодні криза у відносинах між Польщею та Єс заходить на новий 
виток. Нещодавно конституційний суд республіки підтвердив пріоритет 
національного права над правом Єс. тим самим у варшаві дали зрозу-
міти, що мають намір і надалі ігнорувати рішення суду Єс щодо поль-
ської судової реформи. у свою чергу Єврокомісія вирішила просити суд 
Єс накласти фінансові стягнення на Польщу для того, щоб забезпечити 
виконання рішення суд Єс щодо тимчасових заходів відповідно до стат-
ті 279 угоди Єс.

отже, право Європейського союзу є самостійною правовою систе-
мою зміст якої складають принципи і норми, що регулюють відносини 
між його суб’єктами. Єс має гнучку систему прийняття рішень, яка по-
єднує суверенітети держав-членів та дозволяє їм контролювати процеси 
обмеження їх прерогатив. у взаємодії систем права Європейського союзу 
і права держав-членів вбачається монізм примату права Єс, що дово-
диться за допомогою принципів права Європейської співдружності, які 
випливають із судових рішень суду Європейського союзу та інших 
джерел права Єс.
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ЮрИСДИкЦІЯ СУДУ ЄС

суд Європейського союзу, або, як його прийнято називати – 
Європейський суд справедливості, є одним із семи основних інституцій 
Єс. Незважаючи на численну кількість наукових напрацювань [2], [3], 
[4], [5], [6], особливості функціонування даного інституту Єсє ще не до 
кінця дослідженими. 

Правове регулювання діяльності суду Європейського союзу (далі – 
суд) здійснюється на підставі договору про Європейський союз (далі 
–дЄс), та договору про функціонування Європейського союзу (далі – 
дФЄс) [1]. стаття 19 договору Єс встановлює, що суд Європейського 
союзу складається з суду, суду загальної юрисдикції та спеціалізованих 
судів. Пунктом «а» частини 3 даної статті визначено, що Європейський 
суд справедливості приймає рішення у справах за позовами, які подають 
держава-член, установа, фізична або юридична особа. це зокрема:

1  здобувач вищої освіти інституту підготовки юридичних кадрів для сб україни 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, україна
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– позови фізичних і юридичних осіб щодо дій чи бездіяльності ін-
ституцій, органів чи агентств Єс, щодо нормативно-правових актів, 
а також актів індивідуальної дії цих органів, що безпосередньо адресо-
вані до персоніфікованих суб’єктів, визначають їх права та обов’язки;

– позови держав-членів Єс проти Європейської комісії;
– позови держав-членів Єс щодо актів ради Єс у сфері допомоги 

державам, демпінгу чи актів, що визначають імплементаційні повнова-
ження;

– позови про відшкодування шкоди, завданої органами чи службов-
цями Єс. 

– позови про притягнення до відповідальності за контрактами, укла-
деними між фізичними чи юридичними особами та Єс;

– патентні спори;
– позови щодо рішень служби співтовариства з рослинного розма-

їття чи Європейського агентства хімікатів;
– розгляд апеляції з питань права щодо рішень суду публічної служ-

би Єс, а також інших спеціалізованих судів чи трибуналів [5]. 
в свою чергу ст. 273 дФЄс[1] визначає міжнародну юрисдикцію 

суду в будь-яких спорах між державами-членами, що пов’язані з пред-
метом регулювання договорів, якщо спір передано йому за спеціальною 
угодою між сторонами. Якщо держава-член не виконує зобов’язання за 
установчими договорами, то будь-яка інша держава-член може передати 
відповідну справу до суду (ст. 259 дФЄс). однак, комарова т. в. наголо-
шує, що кількість позовів за міжнародною юрисдикцією є дуже невели-
кою [3, с. 84].

відповідно до пункту «б» частини 3 статті 19 договору про Єс. суд 
Європейського союзу згідно з договорами, серед іншого, виносить по-
передні рішення щодо тлумачення законодавства союзу або чинності 
актів, ухвалених установами на відповідні звернення судів або трибуна-
лів держав-членів [1]. 

Процедура ухвалення попередніх рішень є основним каналом ко-
мунікації між національними судами всіх держав-членів та судом. 
останній надає свої послуги за запитом національного суду, який сти-
кається з проблемами тлумачення або чинності законодавства Єс [4, 
с. 8]. іншими словами Європейський суд справедливості здійснює так 
звані преюдиціальні провадження по розгляду справ за запитами на-
ціональних судів.
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алгоритм ухвалення попередніх рішень регламентовано статтею 
267 дФЄс [1]. зокрема, в даній статті йдеться про юрисдикцію суду 
виносити попередні рішення стосовно: тлумачення договорів, чин-
ності та тлумачення актів установ, органів, служб та агенцій союзу. 
крім того, детальніші положення містяться у статуті суду та його 
регламенті. 

основні принципи процедури ухвалення попередніх рішень такі:
– всі національні суди або третейські суди можуть, а інколи – 

зобов’язані звертатися із зверненнями до суду; 
– такі звернення можуть бути прийняті до розгляду, лише якщо у на-

ціональному судовому процесі розглядаються питання права Єс і для 
вирішення справи потрібна допомога суду. тобто, питання не повинні 
бути теоретичними. Національний суд зобов’язаний довести, що йому 
дійсно необхідна відповідь суду для вирішення справи [4, с. 8];

– національні суди, після ухвалення рішення якими вичерпуються 
можливості для подальшого судового захисту, зобов’язані подавати звер-
нення щоразу, коли суд має сумніви щодо тлумачення законодавства Єс 
або чинності вторинного законодавства;

– питання можуть не стосуватися безпосередньо відповідності на-
ціонального законодавства законодавству Єс, однак існують обставини, 
що описані нижче, коли національний суддя може звернутися до суду із 
запитом щодо тлумачення законодавства Єс для того, щоб встановити, 
чи відповідає національне законодавство законодавству Єс;

– надане судом тлумачення є зобов’язальним для суду, що звернув-
ся із запитом [4 с. 9].

Як правило, національні суди, у яких існують подальші можливості 
для судового захисту на національному рівні, після розгляду справи 
зобов’язані звертатися із зверненнями щодо ухвалення попереднього 
рішення. усі інші суди мають право надсилати звернення, тобто можуть 
на власний розсуд вирішувати, чи необхідно звертатися із запитом до 
суду справедливості. звернення щодо ухвалення попереднього рішення 
в основному стосуються тлумачення первинного законодавства або тлу-
мачення та чинності вторинного законодавства [4, с. 11]. отже, суд Єс 
розглядає такі запити як непрямі, тобто запити, що подаються в порядку 
преюдиціальної процедури лише через національні судові органи. Фізичні 
або юридичні особи прямо не можуть звернутися до суду Єс із відпо-
відним зверненням.



240

виходячи зі змісту ст. 267 договору про функціонування Єс, суд Єс 
наділений юрисдикцією відповідати на запити, які стосуються будь-якого 
питання права Єс. втім національні суди іноді зверталися з преюдиці-
альним запитом щодо тлумачення національного чи міжнародного права, 
що є неприпустимим. у випадку, якщо суд не може визначитися, чи 
стосується запит права Єс, то сумніви тлумачаться на користь прийнят-
тя звернення до розгляду [2, с. 158].

враховуючи текст відповідних договірних положень та практику 
суду, прийнятними є звернення щодо тлумачення договору про 
Європейський союз, договору про функціонування Європейського 
союзу і договору про заснування Європейського співтовариства з атом-
ної енергії; тлумачення хартії фундаментальних прав; тлумачення до-
говорів про приєднання; тлумачення та чинність вторинного законодав-
ства (регламентів, директив, рішень), а також актів м’якого права (тобто 
висновків та рекомендацій); тлумачення міжнародних договорів, укла-
дених Європейським союзом (наприклад, угоди про асоціацію між 
україною та Єс), а також прийнятих на їхній основі правових актів 
(тобто рішень рад асоціації); тлумачення раніше ухвалених рішень суду 
та встановлених у них загальних принципів права [3, с. 92].

отже, Європейський суд справедливості покликаний до визначення 
законності актів та дій органів, юридичних та фізичних осіб Європейського 
співтовариства, забезпечення однакового застосування і тлумачення 
права Європейського союзу. крім того, Європейський суд справедливості 
здійснює так звані преюдиціальні провадження по розгляду справ за за-
питами національних судів. сьогодні залишається дискусійним та по-
требує подальшого вивчення й обґрунтування необхідність включення 
до кола суб’єктів, які мають право подавати запити до суду Європейського 
союзу щодо тлумачення законодавства Єс фізичних та юридичних осіб. 
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ЗаГаЛЬна ХаракТЕрИСТИка  
ЄВрОПЕЙСЬкОї кОМІСІї

в інституційній системі Єс Європейська комісія займає надзвичай-
но важливе місце. в її руках зосереджена законодавча ініціатива. вона 
наділена широкими повноваженнями в галузі розробки вторинного за-
конодавства, здійснення спільних політик, контролю над дотриманням 
права Єс. від її активності, складу, порядку функціонування залежать 
сьогодення і майбутнє Єс. 

Як вищий виконавчий орган Європейського союзу, комісія діє на по-
стійній основі. до складу Єврокомісії входить верховний представник Єс 
з питань закордонних справ і політики безпеки, який призначається 
Європейською радою. він виконує функції одного із заступників голови Єк. 

Період перебування на посаді в складі Єврокомісії складає 5 років. 
рішення приймаються більшістю голосів. діє спеціальний регламент 
(Commission Regulation), що визначає процедуру роботи Єврокомісії. 

згідно зі змінами, внесеними лісабонським договором, з 1 листопа-
да 2014 р. склад Єврокомісії буде формуватися з представників 2/3 кра-
їнучасниць, якщо Європейська рада не прийме іншого рішення. 

1  студентка 4 курсу 1групи інституту прокуратури та кримінаьної юстиції На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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комісія як орган відповідальна перед Європейським Парламентом. 
відповідно до ст. 234 договору про функціонування Європейського 
союзу Європейський Парламент може висловити комісії вотум недовіри. 
Якщо такий вотум висловлено, комісія як орган йде у відставку, 
а верховний представник 33 союзу з питань закордонних справ і полі-
тики безпеки складає повноваження, які він здійснює в комісії. 

очолює Єврокомісію голова, який одночасно за посадою входить 
до складу ради Єс. Після змін, внесених Ніццьким договором, вага 
і значення посади голови Європейської комісії посилилися. отримали 
закріплення деякі важливі повноваження, якими голова фактично вже 
користувався. до них були додані нові. у ст. 17 договору про 
Європейський союз зазначено, що голова: (а) встановлює керівні по-
ложення щодо роботи комісії; (b) визначає структуру комісії, забез-
печуючи послідовність, ефективність та колегіальність її роботи; (c) 
призначає з-поміж членів комісії заступників голови, інших ніж 
верховний представник союзу з питань закордонних справ і політики 
безпеки. 

член комісії йде у відставку, якщо цього вимагає голова. верховний 
представник союзу з питань закордонних справ і політики безпеки йде 
у відставку згідно з процедурою, встановленою ч. 1 ст. 18, якщо цього 
вимагає голова. 

у загальному вигляді компетенція Єврокомісії визначена у ст. 17 
договору про Європейський союз і деталізована в статтях інших доку-
ментів Єс. зокрема, визначено, що комісія: 

– обстоює загальний інтерес союзу та висуває належні ініціативи 
в цьому напрямку; 

– забезпечує виконання договорів та заходів, які ухвалюються уста-
новами на їх підставі; – під контролем суду Європейського союзу на-
глядає за застосуванням права союзу; 

– виконує бюджет та керує програмами;
– здійснює координаційну, виконавчу та управлінську функції, як 

встановлено договорами; 
– забезпечує представництво союзу у зовнішніх відносинах, за ви-

нятком сфери спільної зовнішньої та безпекової політики та інших ви-
падків, обумовлених договорами;

– ініціює щорічне та багаторічне планування діяльності союзу з ме-
тою досягнення міжінституційних домовленостей; 



243

– ухвалення законодавчих актів союзу можливе лише на підставі 
пропозиції комісії, якщо інше не передбачено договорами. ухвалення 
інших актів відбувається на підставі пропозицій комісії у випадках, 
передбачених договорами;

– контролює дотримання права Єс і рішення суду державами і, якщо 
необхідно, подає позов у порядку нагляду до суду Єс, тобто виступає як 
охоронець правопорядку в Єс;

– володіє свободою в оцінці дій держав, має переслідувати кожне 
правопорушення, про яке стало відомо, але не може застосовувати санк-
ції щодо держав-правопорушників; разом з тим має право застосовувати 
санкції до фізичних та юридичних осіб, які порушують право Єс; 

– бере участь у діяльності в галузі загальної зовнішньої політики 
і політики безпеки, має в цій сфері право ініціативи і право інформації; 
відповідає за узгодженість всіх зовнішньополітичних заходів, що реалі-
зуються союзом; 

– координує роботу з питань співпраці поліцій і судових органів 
у кримінально-правовій сфері. Має право ініціативи щодо прийняття 
спільних позицій, рамкових рішень, проектів конвенцій. 

комісія відіграє головну роль у забезпеченні повсякденної діяльнос-
ті Єс, спрямованої на виконання основоположних договорів між країна-
ми Єс, загальносоюзних директив. вона виступає із законодавчими 
ініціативами, а після затвердження контролює їх втілення в життя. у разі 
порушення законодавства Єс комісія має право вдатися до санкцій, 
у тому числі звернутися до суду Єс. 

комісія володіє значними автономними правами у різних сферах по-
літики, зокрема аграрній, торговій, конкурентній, транспортній, регіо-
нальній тощо. 

кожен комісар (член Єврокомісії) відповідає за певний напрямок 
і виконує свої обов’язки за сприяння адміністрації, що складається 
з департаментів (або генеральних директоратів – Directorates-General, 
DGs) та спеціалізованих відділів (Commissionservices), працівники яких 
знаходяться в основному в брюсселі та люксембурзі. 

таким чином, Єврокомісія має права реалізації, управління та 
контролю. вона відповідальна за планування і реалізацію загальної 
політики, виконання бюджету і управління програмами Європейського 
співтовариства. Як «охоронниця договорів», вона також стежить за ви-
конанням європейського законодавства. 
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Чехун Д. Р.1

ОрГанІЗаЦІЙнО-ПраВОВИЙ МЕХанІЗМ 
ЗаХИСТУ ПраВ ЛЮДИнИ В ЄВрОПЕЙСЬкОМУ 

СОЮЗІ

Права людини, які закріплені у діючих міжнародно-правовихдогово-
рах – це результат довготривалого історичного розвиткусуспільно-по-
літичної думки, поступового формування стандартів,що стали нормою 
життя нинішнього демократичного суспільства.

сьогодні найчастіше права людини розглядаються як один із ключо-
вих елементів сучасного суспільства.Незважаючи на те що концепція 
прав людини часто сприймається яктака, що відбиває якісь ідеали, до 
яких варто прагнути, абовзагалі як утопічна за своєю природою, суть її 
полягає в тому, щоправа людини встановлюють той необхідний мінімум, 
якийпотрібен, щоб забезпечити людині «людське» існування.

у правовій системі Європейського союзу принцип поваги прав лю-
дини вперше був закріплений в прецедентному праві суду Єс в 1969 році 
в справі Stauder про порушення системою соціального забезпечення 
права на приватне життя. у рішенні по цій справі суд Єс зазначив, що 

1  студентка 4 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для сб україниНа-
ціонального юридичного університетуімені Ярослава Мудрого
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буде захищати «основні права людини, що випливають із загальних 
принципів спільноти» [2].

Підтвердження обраної судом Єс позиції можна помітити в рішенні 
по справі InternationalHandelsgesellshaft (1970 р.) [3], де підкреслюється, 
що основні права людини мають забезпечуватися в рамках структури та 
цілей Європейських співтовариств відповідно до загальних традицій 
держав-членів.

Маастрихтський договір (1992 р.) проголосив рішучість його учас-
ників позначити новий етап у розвитку європейської інтеграції, що по-
чався з утворенням європейських співтовариств, усвідомлення ними 
історичного значення припинення розділеності Європейського конти-
ненту тавартості створення міцних основ для будівництва майбутньої 
Європи (Преамбула). у ст.6 включено положення про те, що союз засно-
ваний на принципі поваги прав людини та основних свобод[1].

ухвалення хартії Єс про основні права 7 грудня 2000 року стало 
великим кроком на шляху визнання значущості проблеми захисту прав 
людини. в Преамбулі хартії міститься положення про мету Єс – спіль-
не мирне майбутнє, засноване на спільних цінностях (гідність особис-
тості, свобода, рівність, солідарність, правова держава). особливістю 
хартії є те, що вона має на меті захист громадян Єс від свавілля з боку 
інституцій Єс[4].

Підставою класифікації прав та свобод в хартії виступає не предмет 
суб’єктивного права (наприклад, права особисті, політичні, економічні 
і т.д.), а цінності, на захист яких вони спрямовані: людську гідність, 
свобод, рівність, солідарність[4].

у процесі гармонізації національного законодавства із законодав-
ством Єс не виключені колізії між нормами цих двох систем. варто 
підкреслити, що при виникненні колізії між національним правом дер-
жав-членів та правом Європейського союзу застосовуються норми 
права Єс. відповідно до цього, їх запобіганню мають сприяти ефектив-
ні засоби подолання й усунення між національним і європейським пра-
вом. Подолання цих колізій можливе при застосуванні рішень суду Єс 
щодо тлумачення норм і принципів права Єс, прийняття нових законо-
давчих актів та внесення змін до існуючих та скасування неправомірних 
у національно правовій системі.

відзначимо, що єдиним судовим механізмом захисту порушених прав 
в рамках Єс є діяльність суду Європейського союзу, практика якого 
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поклала початок розвитку концепції захисту прав людини в рамках нової 
європейської правової системи.

у справі «Butter-buying cruises» [5] суд Єс вказав на те, що право 
союзу не ставить перед собою мету створити нові способи захисту, однак 
має існувати реальна можливість використання національних засобів 
захисту для забезпечення дотримання права Єс. 

однак в даний час очевидно, що одних лиш національних процедур 
та способів захисту може бути недостатньо для ефективного захисту прав 
приватних осіб, тоді виникає необхідність змінити існуючі національні 
норми для забезпечення повного та ефективного захисту комунітарних 
прав приватних осіб [6]. 

отже,процес формування концепції прав людини в праві Євро-
пейського союзу пройшов достатньо довгийта складний шлях від повного 
заперечення до зведення в ранг основного принципу танеобхідної умови 
для приєднання нових членів. окрім того, сьогодні процес формування 
механізмів захисту прав людини все ще перебуває в динаміці.На сучасному 
етапі розвитку інтеграційних процесів суд Єс захищає, по-перше, «функці-
ональні» права , які випливають зі змісту установчих договорів і специфіка 
яких полягає в тому, що вони захищаються тоді, коли співтовариство має 
конкретну компетенцію в даному питанні; по-друге, основні права грома-
дян союзу, що передбачені Маастрихтським договором, по-третє, основні 
права і свободи людини в загальновживаному розумінні цього поняття4 , 
що є наочним свідченням еволюції Євросоюзу в напрямі запровадження 
повномасштабного захисту прав і свобод людини. 

таким чином, аналіз участі Європейського союзу в процесі реалізації 
функції охорони і захисту прав людини і громадянина державчленів свід-
чить, що на сьогодні в основних рисах здійснено уніфікацію правових 
систем європейських країн у галузі захисту прав людини. Після прийнят-
тя хартії Європейського союзу про основні права та запровадження гро-
мадянства Єс Європейський союз на конструктивній основі починає не 
стільки конкурувати, скільки доповнювати діяльність ради Європи у сфе-
рі захисту прав людини, що створює нові можливості для більш повно-
цінного здійснення функції захисту прав людини і громадянина.
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Чустрак І. Д.1

ІнСТИТУЦІЙна СТрУкТУра ЄС: ЗаГаЛЬнІ 
ПрИнЦИПИ ПОБУДОВИ І фУнкЦІОнУВаннЯ

На сьогодні, після підписання угоди про асоціацію між україною та 
Європейським союзом було створено нові стратегічні перспективи для 
поглиблення євроінтеграційних процесів в україні. через що необхідно 
підготувати велику кількість спеціалістів та професіоналів із державно-
го управління у даній сфері. При цьому приділяється велика увага з боку 
науковців та практиків до сутності, структури та побудування інститу-
ційної системиЄс, котрі забезпечують нормальне функціонування і роз-
виток права Єс.

Стан дослідження. в своїх працях, питання інституційної структу-
ри Єс досліджували такі науковці як д. ласок, с. візеріл, П. бьюмон, 
П. крейг, в. Муравйов, л. ентін, б. топорнін, Яковюк і. в., трагнюк о. Я., 
комарова т. в., анакіна т. М.

Метою цього дослідження інституційної структури Єс, визначення 
загальних принципів їх побудови та функціонування.

1  курсант 4 курсу іПюк для сбуНюу імені Ярослава Мудрого
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Право Єс – це самостійна правова система, виникнення і розвиток 
якої пов’язані із процесами повномасштабної соціально-економічної та 
політичної інтеграції, що відбуваються на теренах європейського конти-
ненту[3, c.33].Єс здійснює покладені на нього повноваження та забез-
печує досягнення поставлених завдань виключно через наявну систему 
інститутів, органів та агенцій, котрі складають організаційний механізм 
інтеграційного об’єднання. При цьому головним елементом організацій-
ного механізму Єс є інститути, котрі функціонують як керівні установи, 
на які покладено певні повноваження, та несуть обов’язковий характер.

Яскравою особливістю інституційної структури Єс є політична 
конструкція, котра значно відрізняється від класичної політичної тради-
ції. тобто, класична концепція поділу влади не визначається в розподілі 
повноважень між інститутами Єс: деякі інститути виконують, наприклад, 
одночасно як виконавчі, так і законодавчі повноваження. так як стає 
очевидно для кожного, що в межах утворення Єс було засновано простір 
демократії, безпеки, законності, тому не маж підстав вважати, що є мож-
ливість узурпації влади в одних руках.

іншим характерним принципом інституційної структури Єс є прин-
цип сполучення функцій. При якому встановлюються чіткі переліки 
встановлених функцій установчої, законодавчої, виконавчої, зовнішньо-
політичної функцій. контролювати таку діяльність може виключно суд 
Єс. виконавча влада контролюється радою і комісією. 

важливими принципами інституційної структури є принцип субси-
діарності та пропорційності. При цьому встановлюється необхідність 
забезпечення збалансованого поєднання інтересів та потреб інтеграції 
та сполучення із інтересами держав-членів Єс. При цьому здійснюється 
чіткий поділ компетенції інститутів Єс.

Принцип пропорційності полягає в здійсненні покладені своїх повно-
важення, для досягнення тих цілей та завдань, котрі стоять перед уповно-
важеними органами та визначені в установчих документах. також визна-
чається, що кожен інститут Єс діє виключно в межах своїх повноважень, 
котрі визначені в установчих договорах та нормам. При порушенні 
компетенцій прийнятим акт визнається недійсним.

Принцип субсідіарності полягає у тому, що в тих випадках, коли 
рішення тієї чи іншої проблеми з більшим успіхом може бути вирішено 
на рівні держав-членів, співтовариства повинні утримуватися від втру-
чання у вирішення даного питання. 
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Принцип пропорційності субсидіарності полягає в системі стриму-
вань та противаг. котрі застосовуються з метою досягнення цілей і за-
вдань у межах Єс. такий принцип стосуються порядку функціонування 
інститутів Єс [1]. 

отже, сучаснае система інститутів будується таким способом, при 
якому окремі є виразниками міжнаціональних тенденцій, діяльність ін-
ших характеризується як наднаціональна ─ комісія, Парламент, суд Єс, 
рахункова палата [2]. 

При цьому характерною рисою побудови нта функціонування інститу-
ційної структури Єс визначають порядок прийняття найважливіших рішень. 
таке рішення не приймається в одноособовому порядку. виходячи із загаль-
ного правила, рішення приймаються виключно із врахуванням правової 
позиції інших інститутів. При цьому до та званого «законодавчого трикут-
нику» Європейського союзу належать комісія, Європарламент та рада.

висновки. отже, підсумовуючи вищезазначену інформацію, можна 
дійти висновку, що кожен інститут Єс наділяється такою компетенцією, 
котра є потрібною та необхідною для досягнення визначених та постав-
лених завдань.

кожен з інститутів Європейського союзу наділяється лише такою 
компетенцією, яка є необхідною для досягнення поставлених завдань. 
При цьому інститути не можуть виходити за поставлені межі, котрі ви-
значені в чинному законодавстві. При цьому інституційна структура Єс 
розвивається завдяки змінам установчих догорів, традицій та модифіка-
цій в структурі повноважень інституцій о Єс. в основі реформування 
інституційної структури Єс покладено такі принципи, як посилення 
відкритості і демократичних та подолання дефіциту демократії.
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Шип В. В.1

ПрОБЛЕМИ ПрИЄДнаннЯ ЄВрОПЕЙСЬкОГО 
СОЮЗУ ДО ЄВрОПЕЙСЬкОї кОнВЕнЦІї  

ПрО ЗаХИСТ ПраВ ЛЮДИнИ  
І ОСнОВОПОЛОЖнИХ СВОБОД

у 1949 р. була створена рада Європи (далі – рЄ), що стала міжнарод-
ною організацією, для якої сфера захисту прав і свобод людини є клю-
човою. у рамках даної організації була прийнята конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – конвенція 1950 р. 
або ЄкПл). Натепер цей документ ратифікували всі 47 держав-членів 
рЄ, в тому числі й україна, а також усі 27 держав-членів Єс. Євросоюз 
визнає Європейську конвенцію 1950 р., але не є її учасником, і тому 
конвенція не становить частину права Єс в класичному розумінні. 
склалася ситуація, коли в Європі сформувалися дві самостійні системи 
захисту прав людини – в межах ради Європи і в рамках Європейського 
союзу. створенню єдиної системи захисту прав людини у європейсько-
му геополітичному регіоні перешкоджає низка проблем.

По-перше, приєднання Єс до ЄкПл ускладнюється розбіжностями 
і особливостями функціонування ради Європи і Європейського союзу. 
відповідно до ст. 1 статуту рЄ [5]. Метою ради Європи є досягнення 
більшого єднання між її членами для збереження та втілення в житті 
ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння 
їхньому економічному та соціальному прогресу. отже, ЄкПл є одним 
з інструментів досягнення поставленої рЄ мети. так, рішення ЄсПл, 
звернення в який на загальних підставах можливе лише в разі членства 
держави в рЄ, створюють обов’язкові прецеденти для всіх держав-чле-
нів рЄ.

На відміну від рЄ, саме реалізація економічних цілей стояла в осно-
ві ідеї створення Єс, а тому і лише з середини 1970-х років у рамках Єс 
починають приймати документи, безпосередньо присвячені захисту прав 
людини, як от спільна декларація Європейського парламенту, комісії та 
ради міністрів, у якій висловлювалися їх прагнення дотримуватись і за-
хищати основні права людини, оскільки вони сформульовані судом 

1  студент 6 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки 
україни Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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Єс. таким чином, суд Єс став інституцією, яка започаткувала розвиток 
поваги прав людини і основоположних свобод, незважаючи на те, що 
перші справи суду стосувалися насамперед захисту економічних, соці-
альних прав. 

По-друге, правовий механізм приєднання Єс до ЄкПл. вперше 
ЄкПл була згадана у договорі про ЄC, зі змінами і доповненнями, вне-
сеними амстердамським договором (чинний з 1 травня 1999 р.). було 
зафіксовано, що Єс «повинен поважати основні права, гарантовані 
Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод». це положення вказувало на визнання й необхідність дотриман-
ня Єс встановлених рЄ стандартів прав людини. але воно прямо не 
передбачало поширення на Єс загалом (тобто на діяльність інституцій, 
які його уособлюють і представляють) механізмів їх захисту, передбаче-
них ЄкПл. 

у 1996 році Євросоюз звернувся до суду Єс про можливість при-
єднання до конвенції. Підсумком цього став висновок суду Єс 2/94, де 
обґрунтовувалась неможливість приєднання Єс до ЄкПл відсутністю 
у Єс відповідної компетенції, яка не була передбачена його установчими 
договорами. [4]. 

Прийняття хартії Єс про основоположні права у 2000 р. надало 
новий поштовх у питанні приєднання Єс до ЄкПл. зазначений міжна-
родний документ, встановивши каталог прав людини, став першим актом 
Єс, що регулює сферу гарантування та захисту прав людини і громадя-
нина на рівні правопорядку Єс, а отже, і наділяє органи Єс відповідною 
компетенцією [1]. 

до лісабонського договору приєднання до конвенції було неможли-
вим, оскільки до цього моменту Єс не мав міжнародної правосуб’єктності. 
у цьому питанні положення лісабонського договору чітко закріпили 
існування правосуб’єктності Єс у ст. 47 дЄс, а також шляхом прийнят-
тя декларації щодо правосуб’єктності Єс. отже, як результат, Єс отри-
мав міжнародну правосуб’єктність, тобто здатність мати права та 
обов’язки згідно з міжнародним правом, зокрема право укладати між-
народні договори від власного імені. однак, навіть будучи суб’єктом 
міжнародного права, поширення норм ЄкПл на Єс, як на самостійне 
утворення, потребує подальшої співпраці ради Європи та інституцій Єс.

стаття 6 дЄс доповнювалася положеннями, відповідно до яких Єс 
приєднується до Європейської конвенції про захист прав людини і осно-
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воположних свобод. це приєднання не впливає на повноваження союзу, 
визначені договорами. основоположні права, що гарантуються 
Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод і які випливають із конституційних традицій, спільних для дер-
жав-членів, є загальними принципами права союзу. тобто роль 
лісабонського договору у цьому питанні є ключовою, оскільки на рівні 
установчих договорів було закріплено обов’язок Єс приєднатися до 
ЄкПл [3].

Після чергових переговорів ще однією спробою надати Єс право 
вступити до ЄкПл могло стати судове схвалення затвердженого у квітні 
2013 року Проекту угоди про приєднання Єс до ЄкПл. але висновком 
суду Єс від 18.12.2014 № 02/13 вкотре визнано неможливість такого 
приєднання навіть за наявності ч. 2 ст. 6 дЄс, згідно з внесеними 
у 2007 р. лісабонським договором змінами щодо зобов’язання Єс при-
єднатись до ЄкПл. вказане рішення містить головну тезу: якщо при-
єднання Єс до ЄкПл відбудеться відповідно до правил та процедур, що 
визначені у Проекті угоди, то буде створено ризики руйнації базових 
засад конституційної системи Єс.

По-третє, виникає цілком закономірне питання про місце ЄкПл 
в праві Єс, і, у цьому ж зв’язку, про досягнення консенсусу між рЄ і Єс 
з приводу участі Єс у контролюючих органах рЄ (адже держави-учас-
ниці рЄ набули такого права автоматично із набуттям членства в рЄ, 
а алгоритм участі Єс у правовому механізмі рЄ і досі залишається не-
визначеним). Найактуальнішим видається встановлення меж співісну-
вання ЄсПл та суду Єс. безспірно – повноцінну відповідь можна 
отримати лише при внесенні необхідних змін до текстів установчих 
договорів вказаних організацій та прийнятті їх інституційними органами 
відповідних нормативних актів, а також при наявності з цього приводу 
рішень ЄсПл та суду Єс. 

По-четверте, наявний політичний підтекст, що не узгоджується з по-
літичною волею держав-членів Єс щодо створення європейської систе-
ми захисту прав людини [4].

таким чином, питання приєднання Європейського союзу до конвенції 
1950 р. залишається відкритим вже майже півсторіччя. Як ми можемо 
проаналізувати, наявність політичної волі рЄ та Єс є ключем до розв’язку 
даної проблеми. і тому 15.01.2020 заступники міністрів ради Європи 
ухвалили продовження термінів співпраці з представниками Єс у ad hoc 
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групі щодо вироблення правових інструментів, встановлення моделей 
приєднання. такому рішенню передував лист від 31.11.2019, підписаний 
як Президентом, так і Першим віце-президентом комісії Єс, яким 
генеральний секретар ради Європи була інформована про те, що Єс 
залишається готовим відновити переговори щодо приєднання до 
конвенції 1950 р. [2].

також 20.09.2020 року генеральний секретар ради Європи та віце-
президент Європейської комісії з питань цінностей і прозорості зробили 
заяву щодо відновлення переговорів про захист приєднання Європейського 
союзу до Європейської конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод.

дійсно, приєднання допоможе гарантувати узгодженість і відповід-
ність між законодавством Єс і системою конвенції. це також забезпе-
чить, що Євросоюз підлягатиме такому самому міжнародному нагляду 
щодо дотримання прав людини, як і його 27 держав-членів і 20 інших 
країн ради Європи, які не є членами Єс. це означає, що громадяни змо-
жуть оскаржити дії Єс перед Європейським судом з прав людини. Єс 
також зможе доєднатись до своїх держав-членів у розгляді справ 
у Європейському суді з прав людини стосовно порушень, які виникли 
через законодавство Єс.
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ВІДПОВІДнІСТЬ ЗакОнОДаВСТВа УкраїнИ 
ВИМОГаМ ЄВрОПЕЙСЬкОГО СОЮЗУ  

В СфЕрІ ОБОрОнИ

актуальність теми полягає в тому, що україна так чи інакше знахо-
диться у стані військових дій та антитерористичних операцій, в яких їй 
допомагають інші країни.

Метою роботи є висвітлення проблем, з якими зараз стикається 
україна на міжнародній арені та привернення уваги до цих подій.

Пріоритети інтеграції україни до складу Європейського союзу у без-
пековій сфері визначені угодою про асоціацію між україною та країнами 
Європейського союзу, зокрема частина іі «Політичний діалог та рефор-
ми, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зо-
внішньої та безпекової політики» містить основні напрями взаємодії [1].

це є пріоритетом нашої участі в системі безпеки Європейського 
союзу в рамках сПбо. розширення діалогу україни з Європейським 
союзом за воєннополітичним, військово-технічним та військовим на-
прямами дозволить нашим партнерам бути обізнаними щодо ситуації на 
сході україни та території тимчасового анексованого криму, надасть нам 
можливість акцентувати увагу на важливих знакових подіях, крім того 
дозволить бути залученими до дискусій з Європейським союзом щодо 
сучасних питань безпеки, формування політики реагування у цій сфері, 
а також реалізації нових військово-технічних проєктів. з об’єктивних 
причин, наразі Європейський союз не готовий залучити україну до 
згаданих процесів повною мірою [2]. 

1  курсантка 4 курсу інституту підготовки юридичних кадрів для сб україниНа-
ціонального юридичного університетуімені Ярослава Мудрого
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існують значні обмеження щодо участі в засіданнях міністрів обо-
рони держав-членів Європейського союзу, у військово-технічних та 
оборонних проєктах. Міністерство оборони україни розглядає прак-
тичну участь у заходах сПбо як перспективну, справжню демонстрацію 
нашої готовності спільно з державами-членами Європейського союзу 
долати сучасні виклики та загрози. одним з важливих елементів співп-
раці із зазначених питань є участь у міжнародних операціях з підтри-
мання миру та безпеки під проводом Європейського союзу. україна 
вже неодноразово приймала участь у подібних операціях. збройні сили 
україни вже брали участь у військовій операції Європейського союзу 
«аталанта» шляхом направлення офіцера зсу до штабу операції у міс-
то Нортвуд, що знаходиться у великій британії), а у 2014 р. фрегат вМс 
зсу «гетьман сагайдачний» та підрозділ спеціального призначення 
виконували завдання із протидії піратству в північно-західній частині 
індійського океану у складі зазначеного військово-морського угрупо-
вання Європейського союзу. з огляду на агресію росії україна мала 
певну перерву і не залучалася до такої діяльності Європейського союзу. 
але важливим кроком у цьому питанні стало рішення Міністерства 
оборони поновити нашу участь у військових операціях Європейського 
союзу: найближчим часом офіцер зсу буде направлений до штабу 
операції Європейського союзу «алтея» у боснії та герцеговині, на-
разі триває робота з підготовки нормативно-правової бази та добору 
кандидатів [3].

крім цього, з 2010 р. сили та засоби збройних сил україни залуча-
ються до оперативного чергування в бойових тактичних групах 
Європейського союзу. у і півріччі 2020р. в оперативному підпорядку-
ванні бтг Єс «хелброк» перебували рота морської піхоти військово-
Морських сил зсу, транспортний літак іл-76Мд Повітряних сил зсу 
з екіпажем та групою штабних офіцерів. Наступне чергування в бтг Єс 
заплановано в і півріччі 2023р. [4]

також слід відзначити готовність україни забезпечувати внесок до 
багатонаціональних військових формувань високої готовності 
Європейського союзу та міжнародних операцій з підтримання миру 
і безпеки в рамках регіональної співпраці з країнами Європейського 
союзу шляхом залучення до них елементів спільної литовсько-польсько-
української військової частини литПолукрбриг ім. великого гетьмана 
костянтина острозького. 
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На увагу заслуговує співробітництво з Європейським союзом 
у рамках ініціативи «східне партнерство». з 2012р. представни-
ки Міністерства оборони та збройних сил україни беруть участь 
у курсах і дискусіях з питань сПбо. Національний університет обо-
рони україни ім. і. черняховського набув статусу асоційованого 
партнера Європейського безпекового та оборонного коледжу та при-
єднався до відповідної мережі. Щорічно забезпечується проведення 
орієнтаційного курсу з питань сПбо для держав-учасниць східного 
партнерства [4].

окремо слід відзначити наявний потенціал співробітництва україни 
з Європейським союзом за військово-технічним напрямом. у 2015р. було 
укладено адміністративну угоду між Міністерством оборони україни та 
Європейським оборонним агентством, якою визначено початкові напря-
ми взаємодії. оборонне відомство україни в повному обсязі залучено до 
заходів проєктів «Матеріальна стандартизація» та «Єдине Європейське 
небо», внаслідок якого було підписання угоди про спільний авіаційний 
простір [5], опрацьовуються питання участі за напрямами «логістика» 
та «тренування». з метою збереження інтенсивності співпраці у 2020р. 
в умовах COVID-19, більшість заходів реалізуються в мережі інтернет 
у форматі відеоконференцій [6].

зростання загроз європейській безпеці стимулює зусилля ЄC щодо 
пошуку нових програм і проектів, що сприятимуть зміцненню європей-
ської оборонної складової і доповнюватимуть зусилля Нато у сфері 
безпеки і оборони. На цей час такою програмою Європейського союзу 
є PESCO. Міністерство оборони україни попередньо визначило проекти 
(за 22 з 47 напрямів), які становлять інтерес для подальшої співпраці, 
наприклад, це «військова мобільність», «вдосконалення системи мор-
ського спостереження», «академія Європейського союзу з питань кібер-
безпеки та інноваційний хаб» тощо. очікуємо на рішення ради 
Європейського союзу, яким буде визначено механізм залучення до 
PESCO третіх країн [6]. 

Підсумовуючи слід відзначити, що європейська інтеграція – це комп-
лексний та багаторівневий процес з впровадження кращих стандартів 
і принципів діяльності, що охоплює політичний діалог, практичне спів-
робітництво та обмін досвідом. україна вже зробила перші кроки та 
посилено співпрацює з Європейським союзом, що має позитивний вплив 
на нашу державу, як в соціальній, так і оборонній сферах. 
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ПраВОВЕ рЕГУЛЮВаннЯ УСИнОВЛЕннЯ  
За ПраВОМ ЄС

останнім часом, як показує світова практика та провідні науковці, 
які чітко вказують на те, що особливою формою утримання для дітей, 
над якими було здійснено процес залишення батьківського піклування, 
вважається зокрема усиновлення. відбуваються моменти коли вичерпа-
но всі можливості щодо передання дитини на виховання в сім’ю у дер-
жаві походження, і тоді настає момент пошуку усиновлювачів серед 
громадян іноземних держав. і ця практика в країнах ЄC активно набрала 
розголосу з 90-х років минулого століття. за статистичними даними 

1  студентка Нюу ім. Ярослава МудрогоіПкю, 4 курсу, 8 групи
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Європейської комісій відтоді іноземцями було усиновлено близько 20 
тисяч дітей.

тематика питання усиновлення є досить актуальною, оскільки вона 
встановлюється для обмеженого кола осіб зокрема: усиновлювачем може 
бути тільки дієздатна особа, вік такої особи за правом ЄC повинен бути 
не менший за двадцять один рік. у праві примітно висвітленні ознаки 
перешкод в зазначеному процесі зокрема: усиновлювачами не можуть 
стати особи однієї статті; позбавлені батьківських прав, якщо ці права 
не були поновлені протягом певного періоду; перебувають на обліку або 
ж на лікуванні; зловживають алкогольними або наркотичними засобами; 
є іноземцями, які не зареєстровані у шлюбі, крім випадків, коли іноземець 
є родичом дитини; були засуджені за злочини проти життя і здоров’я 
особи та ін. всі ці перелічені критерії є дуже важливими для врахування 
під час усиновлення, оскільки від цього залежить майбутнє та доля ди-
тини [2]. але з іншої сторони можливо, це є причиною виникнення ка-
зусів, як при поданні заяв про усиновлення так і винесення відповідних 
рішень судами. Cпробуємо розгорнути більш детальніше поняття, коло 
суб’єктів усиновлення, їх права і обов’язки, правове регулювання дано-
го процесу в країнах ЄC, проблематику інституту усиновлення та шляхи 
їх вдосконалення.

уcиновлення – це, важливий етап у прийняття майбутніми бать-
ками у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина. ця важлива про-
цедура усиновлення дитини провадиться, тільки у її найвищих інтер-
есах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя [1; c. 
245]. вона вважається дійсною тільки за умови, якщо вчинена судовим 
або адміністративним органом. компетентний орган має приймати 
рішення про узаконення прав на дитину майбутніми батьками лише 
тоді, коли переконується, що воно здійснюється в інтересах дитини. 
Представник дитини повинен дотримуватися прав і обов’язків в та-
кому ж обсязі, що і покладається на батька чи матір у відношенні до 
дитини, народженої у дійсному шлюбі. кількість дітей, яку може 
усиновити один усиновитель, законодавством обмеження не встанов-
лено. законодавством не передбачається заборона особі всиновлюва-
ти дитину з тих підстав, що вона має чи можливо може мати дитину, 
народжену в законному шлюбі. з цього приводу можна зазначити, 
якщо ж узаконення прав на дитину покращує правовий статус дитини 
то і не має сенсу обмежувати на законодавчому рівні взабороні особі 
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всиновлювати власну позашлюбну дитину [3; c. 612–615]. оскільки 
всі діти не залежно від їх статусу рівні у своїх правах і надавати ко-
мусь більше перевагу є не доцільним значенням. основними норма-
тивно-правовими актами, які вміщають правове регулювання та ви-
значають підстави, умови та порядок здійснення міждержавного 
усиновлення в країнах Єс визнаються такі: 1) Європейська конвенція 
«Про усиновлення дітей» 2) гаазьку конвенцію про захист дітей та 
співробітництво з питань міждержавного усиновлення 1993 року 3) 
конвенція ооН «Про права дитини».

Правова доктрина конвенції ооН «Про права дитини» передбачає, 
те що «дитина, яку тимчасово або постійно позбавлено сімейного ото-
чення або яка в її власних як найвищих інтересах не може на далі зали-
шатися в такому оточенні, то в такому разі вона має право на особливий 
захист і допомогу, яка надається державою та передбачає забезпечувану 
зміну догляду за дитиною» [2]. але як зазначається у рішеннях практики 
ЄсПл, що навіть найкраще організоване суспільне виховання дітей-си-
ріт у державному закладі не замінює виховання в сім’ї. а тому усинов-
лення в такій ситуації буде виступати найкращою формою влаштування 
дітей та їх подальшої долі.

в сучасних умовах розвитку технологій у діяльності Єс є розробка 
Європейською комісією роботи над документом, який змушує держави-
члени приймати усиновлення дітей одностатевими парами. згідно 
з планами Європейської комісії, таке положення може бути введене 
у формі регламенту, який буде обов’язковим для всіх членів Єс [4]. але 
існує низка проблем в праві ЄC, які мало врегульовані на законодавчо-
му рівні, зокрема ефективним у їх вирішенні буде наступне:1) cлід 
розробити якісний закон про усиновлення, який зміг би регулювати 
весь процес даної процедури; 2) cкасувати таємницю усиновлення, яке 
призводить до психічного травмування дитини; 3) обмежити кількість 
усиновлених дітей, з метою кращого виховання; 4) розробити міжна-
родні програми, з метою якісного контролю над повною процедурою 
усиновлення.

отже ми розглянули певні особливості правового регулювання. На 
підставі викладеного слід прийти висновку правове регулювання за 
правом ЄC хоч і має найвищу цінність для держав-членів, але й є певні 
недоліки у внутрішніх законодавствах країн, які потребують вирішення 
та вдосконалення. 
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Шустрова Е. О.1

ПрЕЮДИЦІаЛЬнІ ЗаПИТИ Як ДІЄВИЙ МЕХанІЗМ 
ЗаБЕЗПЕЧЕннЯ ДОТрИМаннЯ 

ПрИнЦИПУ ВЕрХОВЕнСТВа ПраВа ЄС

Як неодноразово наголошував суд справедливості Єс, Європейський 
союз формує власну і унікальну правову систему. її без жодних сумнівів 
можна назвати однією з найбільш прогресивних та розвинутих через 
забезпечення єдності і правової визначеності як для держав-членів, так 
і приватних осіб (фізичних чи юридичних).

важливим правовим механізмом забезпечення дотримання принци-
пу верховенства права, як одного з таких, що визначає співвідношення 
національного права держав-членів і права Єс і вказує на наднаціональ-
ний характер останнього, є інститут преюдиціальних звернень. його 
існування зумовлене тим, що держави-члени мають обов’язок неухиль-
но дотримуватися норм права Єс і для уникнення проблеми у вигляді 
різних тлумачень цих норм, національні суди не наділяються компетен-
цією їх тлумачення. тому це є виключною компетенцією суду Єс, що 
забезпечує єдине тлумачення і застосування на всій території союзу.

1  студентка4 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
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вперше преюдиціальна процедура передбачалася договором про 
заснування Європейського об’єднання вугілля та сталі, а саме ст. 41, де 
встановлювалося, що суд Єс був наділений компетенцією виносити 
преюдиціальні рішення про дійсність актів вищого керівного органу 
і ради, коли їх дійсність береться під сумнів, та є важливою для судочин-
ства в національних судах і трибуналах. 

На сучасному етапі ця процедура регулюється ст. 267 договору про 
функціонування Єс. так, будь-який суд чи трибунал держави-члена може 
звернутися до суду справедливості із запитом про тлумачення установ-
чих договорів, дійсності та тлумачення актів інституцій, органів та 
установ Єс. Під установчими договорами у цій статті розуміються не 
лише договір про функціонування Єс та договір про Єс, а й інші до-
говори, які доповнюють та вносять зміни до них, а також договори про 
приєднання.

варто звернути увагу на те, що при здійсненні преюдиціальної про-
цедури судом Єс повністю виключається втручання до юрисдикції на-
ціональних судів держав-членів і вирішення конкретної справи по суті. 
це належить до повноважень національних судів на підставі власної 
оцінки фактичних обставин справи. роль суду Єс інша: він вирішує 
правові колізії або неясність, із якими стикаються органи правосуддя 
держав-членів у ході застосування юридичних норм Єс.

а. липко також звертає увагу на те, що винесене судом справедли-
вості Єс преюдиціальне рішення направляється до національного суду 
та є обов’язковим як для останнього, так і для всіх інших судів, які роз-
глядатимуть справу у випадку оскарження. тлумачення норм права Єс 
стосується держави, від суду якої надійшов запит, а також підлягає за-
стосуванню іншими державами-членами Єс.

варто зазначити, що з відповідним запитом до суду Єс мають звер-
татися національні суди останньої інстанції у разі сумніву щодо дійснос-
ті певної норми Єс чи її тлумачення. Що стосується судів нижчих ін-
станцій з цієї категорії справ, то їм надана можливість на свій розсуд 
звертатися до суду справедливості, тобто це не є їхнім обов’язком.

Як зазначає а. вирозумовська, у випадках, коли преюдиціальне рі-
шення суду справедливості Єс містить приховане твердження про не-
відповідність певних положень національного права праву Єс, націо-
нальний суд має обов’язок не застосовувати норми національного права 
під час винесення власного рішення. Якщо суд справедливості Єс визнає 
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недійсними певні положення акту, судовий орган держави-члена повинен 
утриматися від подальшого застосування цього положення або норма-
тивного акту.

Незважаючи на обов’язковість преюдиціальних рішень суду спра-
ведливості Єс для судових установ держав-членів при розгляді певної 
справи, це автоматично не вказує на наявність субординації між ними. 

також важливо зазначити, що хоч преюдиціальне рішення не формує 
прецедент, на практиці воно досить часто має юридичні наслідки навіть 
за межами справи, у якій виноситься. суд справедливості Єс часто по-
силається на раніше прийняті рішення, хоча має можливість відступити 
від попереднього тлумачення. 

детальна регламентація механізму звернення національних судів та 
винесення преюдиціального рішення знайшла своє закріплення 
у Information Note on references from national courts for a preliminary ruling 
(2009/C 297/01). зокрема, п. 5 визначає, що преюдиціальне рішення 
(preliminary ruling) має базуватись на співпраці між національними су-
дами та судом Єс задля досягнення ефективності та допомоги націо-
нальним судам. Надана в рамках преюдиціального рішення інформація 
не є обов’язковою для національних судів. вона має слугувати для них 
своєрідним вектором (guideline) для правильного вирішення справ (п. 6). 
При тлумаченні норм права Єс суд зобов’язується надати відповідь, що 
була б значною допомогою національним судам при винесенні рішення 
(п.8).

На сьогоднішній день не встановлюється єдина уніфікована форма 
для звернення до суду Єс, оскільки зі змісту п. 20 випливає, що таке 
звернення може бути в будь-якій формі, що дозволена національним за-
конодавством. обов’язковою є вимога, що таке звернення до суду Єс 
має бути написане простою мовою без ускладнень та змістових наван-
тажень (avoiding superfluous detail). воно обов’язково має містити такі 
дані: короткий огляд справи та суперечки, та відповідний виклад фактів; 
чітку вказівку на норми національного законодавства, а для країн англо-
саксонської системи права – вказівку на судові прецеденти; вказівку на 
застосовну норму права Єс; причину звернення національного суду до 
суду Єс.

Після того, як суд Єс направить судовому органу держави-члена 
відповідне преюдиціальне рішення, останній має скоріше певний мо-
ральний обов’язок надати суду Єс інформацію про вирішення справи, 
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а бажано надіслати копію остаточного рішення суду. але спираючись на 
зміст п. 31, це є більше правом держави-члена, ніж її обов’язком.

звертаючись до класифікації преюдиціальних запитів, то насамперед 
варто зазначити, що у юридичній літературі містяться декілька підходів. 
зокрема, с. ю. кашкін зазначає, що у класифікації преюдиціальних за-
питів виділяють три види:

1. тлумачення, метою якого є отримання тлумачення положень за-
конодавства Єс від суду Єс;

2. чинності та правових актів, що подається національним судом 
держави-учасниці у випадку можливої суперечності правового акту Єс 
його статутному договору; 

3. відповідності внутрішньодержавних правових актів праву Єс, 
тобто у випадку суперечності правового регулювання на національному 
рівні та рівні Єс.

Натомість о. андрійчук зазначає, що преюдиціальні запити можуть 
подаватися до суду Єс національними судами щодо питань, які стосу-
ються тлумачення усіх положень європейського права, але виділяє два 
основних види запитів: 

1. запит щодо відповідності положень європейського чи національ-
ного права загальним принципам європейського права (запит щодо 
чинності права);

2. запит щодо роз’яснення чинного європейського права і його за-
стосування у даній конкретній ситуації (запит щодо тлумачення права).

отже, наділення суду Єс преюдиціальною юрисдикції безсумнівно 
має надзвичайно важливе значення, оскільки за допомогою процедури 
ухвалення рішень за преюдиціальним запитом встановлюється належний 
рівень комунікації між національними судами всіх держав-членів та 
судом. останній надає свої послуги за запитом національного суду, який 
зіштовхується з проблемами тлумачення або чинності законодавства Єс 
і цим самим сприяє наближенню норм національного законодавства дер-
жав членів до норм права Єс. аналіз практики суду справедливості свід-
чить, що національні суди держав-членів користуються цією процедурою 
досить часто, оскільки на практиці це є дієвим механізмом захисту прав 
приватних осіб та цінностей, на яких побудований Європейський союз.

Науковий керівник: д.ю.н., професор Яковюк і. в., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого
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JOINT COUNTERINTELLIGENCE OF THE MEMBER 
STATES OF THE EUROPEAN UNION: MAIN ENTITIES 

AND PROBLEMS OF THEIR ACTIVITIES

The constitutional orientation and irreversibility of Ukraine’s European 
and Euro-Atlantic course require the Ukrainian authorities to reform the 
security and defense sector following the requirements of the European Union. 
In addition, the international armed conflict in the Autonomous Republic of 
Crimea and some districts of the Donetsk and Luhansk regions, which is 
characterized not only by hostilities but also by hybrid war, requires a radical 
reorganization of the security and defense environment, including the Security 
Service of Ukraine. This determines the relevance of the study of the security 
sector of the European Union and its counterintelligence activities.

The purpose of the work is to define the concept of counterintelligence, 
the study of the subjects of the European Union, which have authority to 
conduct counterintelligence, and their competence.

This topic is insufficiently studied in the Ukrainian scientific community, 
but some elements are studied by such foreign scientists as Jarosz Britovszek, 
Mark Galeotti, Chris Jones, journalist Jan Jirat and others.

Distinguishing between counterintelligence and counterterrorism, Jarosz 
Britovszek defines counterintelligence as activity, which «is pitted against 
other entities’ intelligence activities and usually also an integral part of a state’s 
intelligence efforts» [1].

It should be noted that 21 of the 27 member states of the European Union 
are also members of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), so it is 
appropriate to define counterintelligence proposed by the NATO Military 
Committee Standing Group in a memorandum to the Chairman of the NATO 
Military Committee and the Military agency for standardization. Thus, 
counterintelligence proves «aspect, offensive, and defensive, of effort aiming 
to establish and maintain security» The same memorandum stipulates that 
security, is a condition in which “(1) No classified information affecting the 
military effort will reach unauthorized persons; (2) Sabotage cannot take place; 
(3) Subversion does not exist». This condition is achieved by preventive 

1  a sixth-year student at the Institute of Legal Training for the Security Service of 
Ukraine of Yaroslav Mudryi National Law University
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measures aimed at providing moral and material protection against subversive 
actions of internal or external enemies in the field of espionage, sabotage, or 
subversive activities [6].

J. Britovšek contains 3 main elements of intelligence: data collection and 
information, their analysis, and counterintelligence (prevention of collection 
data and information about their activities). However, special services that do 
not interact with the work with data and information, but also conduct 
operations or targeted actions of foreign measures to prevent the influence of 
intelligence services, organizations, groups, or individuals on the state 
(including s subversion, sabotage, and terrorism) [1].

Mark Galeotti notes that today the European Union is actively influenced 
by the hybrid war in the political sphere conducted by the Russian Federation. 
The scientist believes that the idea of creating a separate full-fledged 
counterintelligence service of the European Community, which was originally 
put forward by former European Commission chief Jean-Claude Juncker in 
2015, was due to the Russian intelligence activity and the inability of EU 
counterintelligence agencies to resist it, although its initial purpose would 
have been to protect the European Commission from the influence of Member 
States and not from the actions of third countries [2].

EU Intelligence and Situation Centre (INTCEN) is a body that analyzes 
intelligence information, contribute to early warning of institutions of the EU 
about changes in the situation both within the EU and in the countries, as well 
as provides situational information to the EU institution and its Member States 
in the security and defense sector. His work raises several questions of initiative 
and problems from operational simple democratic accountability to the 
question of legitimacy.

INTCEN has its origins in the Western European Union, an 
intergovernmental military alliance whose functions were transferred to the 
EU institutions in 2011 according to the Common Security and Defense Policy. 
In 2002, the predecessor organization INTCEN – SITCEN (Joint Situation 
Center) was established as a Department of the General Secretariat of the 
Council of the EU and the initiative expanded its powers. In 2010, INTCEN 
in its modern sense became a subdivision of the European External Action 
Service (additional – EEAS) [4, p. 1–2].

The legal basis for INTCEN’s activities is still unclear. In response to the 
non-government organization Statewatch’s request to the EEAS about the 
formal legal basis or a constituting document of existing INTCEN, the 
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spokesman of the EU High Representative for Foreign Affairs and Security 
Policy Michael Mann replied that «The EU INTCEN is not an Agency but 
was at the time part of the Secretariat General of the Council and was subject 
to the administrative autonomy of that Secretariat. Under the Establishment 
Decision of the EEAS… it has been transferred to the EEAS “, which avoided 
a direct answer [4, p. 2].

The main functions of INTCEN are to provide information that is not in 
the public domain, to assess and provide recommendations based on 
intelligence information, etc. [4, p. 3].

Chris Jones believes that INTCEN’s information to several EU institutions 
about the security situation is a deliberate influence on the decision-making 
process. This requires INTCEN to be more accountable and transparent. This 
issue is not even addressed by the fact that some Members of the European 
Parliament are given access to secret documents provided by INTCEN, as 
such Members can do so within a clearly defined framework (for example, if 
they are members of a Foreign Affairs Committee and need information on 
a particular topic) and can not discuss their conclusions [4, p. 6–7].

It should be noted that the secret services of the 27 EU member states, as 
well as Norway and Switzerland, cooperate in the informal «Club de Bern» 
(CdB), which is designed to conduct classic counterintelligence, counter-
subversive activities, and counterterrorism [4, p. 2].

The Danish Police Intelligence Service claims that the Club de Bern is 
a forum for cooperation between national security and intelligence services, 
within which a number of working groups have been set up to facilitate 
cooperation, exchange of information, and experience between intelligence 
services [5].

The CdB was founded in 1969 to counteract Palestinian terrorists and their 
intelligence services. Ian Jirat notes that the forum operates without any 
democratic control, does not have the form of a separate institution [3].

Some scholars have tried to study the counterterrorism activities of the 
Club de Bern, but their work does not go beyond the chronological boundaries 
of the 1980s, because the documents of the secret services are classified for 
a period of 30–50 years [3].

The largest leak of information about the activities of the CdB is considered 
to be the publication of a secret document by the newspaper ’Oesterreich’ in 
November 2019. The material of the publication concerns the inspection by 
the Club de Bern of the Federal Office for the Protection of the Constitution 
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and the Fight against Terrorism of Austria, which showed significant 
shortcomings and negligent work of the secret service [3]. This indicates that 
the CdB is not only an organization that exchanges information but also has 
significant other powers, in particular, to monitor and evaluate the activities 
of individual intelligence services.

Thus, the expansion of the initially declared powers of the Club de Bern 
is also evidenced by the existence of the Counter-Terrorism Group (CTG), 
established as a unit of the CdB after the terrorist attacks of September 11, 
2001. CTG’s activities are aimed at combating terrorism and strengthening 
cooperation between the EU Member States in this area. Despite the constant 
expansion of powers and the transformation of the Counter-Terrorism Group 
into a full-fledged transnational institution with administrative structures, 
CTG, like the Berne Club, does not have a constituent document, clearly 
defined regulations, and mechanisms for democratic oversight [3].

Thus, counterintelligence in the European Union is carried out by three 
joint organizations – the Intelligence and Situation Center, which is an official 
EU institution, the informal Club de Bern which goes beyond the EU, and the 
Counter-Terrorism Group as a unit of the Club de Bern. At the same time, all 
these entities are characterized by a lack of more or less normative consolidation 
of the principles of cooperation, an inadequate level of transparency, and 
democratic control, while having fairly broad powers and influence on the EU 
institutions.
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Yarytenko D. 1

THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE 
AS AN INDEPENDENT BODY OF THE EUROPEAN 

UNION

Cross-border value added tax (VAT) fraud constitutes an important loss 
to national budgets, and until recently, the EU’s financial interests were not 
sufficiently protected. 

The new European Public Prosecutor’s Office (EPPO), which began its 
operations on June 1, 2021, is the first supranational prosecutor’s office to 
bring together the efforts of European and national law enforcement agencies 
in a combined and effective approach. It investigates and prosecutes cross-
border VAT fraud involving a total loss of at least EUR 10,000,000 and other 
crimes affecting the financial interests of the EU (so-called PIF offenses as 
defined in Directive (EU) 2017/1371):fraud relating to EU expenditures, 
corruption, misappropriation of EU funds and money laundering [1].

The EPPO is entitled to direct investigations by European Delegated 
Prosecutors («EDPs») operating in national judicial systems of the 22 out of 
the 27 participating Member States – Hungary, Ireland, Poland and Denmark 
have declined to participate, and Sweden has reportedly announced its intention 
to join in 2022.

The European Public Prosecutor’s Office is structured on two levels [2]: 
• The first level – «structural» one – brings together the chief prosecutor, 

whose mission is to manage the Prosecutor’s office, as well as European 
prosecutors deciding the strategy to be developed. 

• The second level – «operational» one – includes EDPs who conduct 
investigations and prosecutions on behalf of the EPPO in Member States, as 
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well as the permanent chambers, whose task is to oversee and direct 
investigations. 

The EPPO was established because billions of euros are lost annually to 
fraud, including cross-border VAT fraud.

EU countries lost approximately € 140 billion in VAT revenues in 2018 
due to transnational fraud. In 2019, Member States reported fraud affecting € 
460 million of the EU budget [3]. These fraudulent activities have a direct 
impact on people’s daily lives, causing serious economic damage.

Previously, such crimes could only be investigated by the authorities on 
the national level, but with limited tools, as their powers cease at national 
borders.

The existing EU bodies – OLAF (European Anti-Fraud Office), Eurojust 
(European Criminal Justice Cooperation Agency) and Europol (European 
Police Office) – cannot conduct criminal investigations or prosecute cases of 
fraud.

The European Public Prosecutor’s Office helps to overcome these 
shortcomings and thus suppress crimes against the EU budget. 

The EPPO is independent from national governments, the Commission 
and other European institutions, bodies and agencies [4]. This is crucial, as it 
is the first requirement for effective results.

The EPPO has a number of advantages, compared to national authorities. 
Firstly, it is capable of collecting and processing information at a European 
level. Secondly, it can conduct investigations without being limited by national 
borders, thus dealing with crimes simultaneously in several member states. 
This should lead to more successful prosecutions and more efficient recovery 
of fraudulent money.

Although the PIF Directive harmonizes legal procedures, it should be 
stressed that the main provisions of the criminal law are the ones of the national 
legal order of the Member States [5]. Differences in criminal systems will 
certainly create difficulties for the EPPO when conducting investigations at the 
national level and, in particular, when using evidence from other Member States.

Moreover, some are questioning the ability of EPPO at the central level 
to have sufficient resources to provide material additional support to 
investigations at the national level, which threatens the effectiveness of the 
prosecuting body [6].

Nonetheless, the new entity is expected to handle about 3,000 cases a year, 
and the first results are promising: in just six weeks after the start of the work 
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of the European Public Prosecutor’s Office, it has processed approximately 
a thousand reports of fraud, which affects the financial interests of the European 
Union and has seized EUR 7 million of goods[7].

As by September 14, 2021, the EPPO has registered over 1,700 reports 
of crimes from participating EU Member States and individuals. 300 
investigations have been opened; some crime reports are still under evaluation. 
The estimated damage to the EU budget as a result of the investigated activities 
amounts to almost €4.5 billion [8].

The most recent results, published on 4 November 2021 show, that assets 
worth € 900,000 for the misuse of EU funds in Italy and assets worth € 23 
million in Czechia, Romania and Slovakia for the organization of a so-called 
VAT carousel and the taxes evasion were seized under the coordination of the 
EPPO [9,10].

The EPPO signals a new era in the investigation and prosecution of 
financial crime and permits achieving greater goals than any Member State 
can achieve on its own in combating financial crime. 

Therefore, with the start of the work of the European Public Prosecutor’s 
Office at the EU level, a new type of criminal investigation began with a much 
higher aspirations to obtain effective results, since it has a «big picture» of the 
situation and thus it is easier to detect and follow up on fraud and other crimes.

Whatever happens next, the creation of the EPPO can be considered as 
a milestone on the way to further deepening cooperation between EU Member 
States in cross-border criminal matters.

The establishment of the European Public Prosecutor’s Office demonstrates 
the strong and continuing interest of European governments in taking 
a proactive approach to the investigation and prosecution of supranational 
crimes.
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