
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

  

з дисципліни ««ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»»  

 
 

спеціальність 081 Право 

для здобувачів вищої освіти 3 курсу, 

що навчаються на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2019 



Конспект лекцій підготував Тищенкова І.О., доцент кафедри загальноправових 

дисциплін  юридичного факультету Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук  
 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

Приймаченко Д.В., проректор з наукової роботи Університету митної справи 

та фінансів, доктор юридичних наук, професор  

 

Коршун А.О., голова Дніпропетровського апеляційого адміністративного суду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін  

26.06. 2019 року, протокол № 20 

 

 



 

ТЕМА № 1:  

 

“Історичні передумови та основні етапи становлення 

Європейського Союзу” 

 
 

 

2 години 

 

План: 

 

Вступ. 

1. Історичні передумови становлення європейського права та права ЄС. 

2. Договірні етапи становлення права ЄС. 

2.1. Паризький договір, утворення ЕОУС, початок формування європейського 

права. 

2.2. Римські договори, утворення ЄЕС і Євратому, становлення європейського 

права. 

2.3. Єдиний європейський акт і подальший розвиток європейського права. 

2.4. Маастрихтський договір 1992 р. і утворення Європейського Союзу. 

2.5. Амстердамський договір. Еволюція Європейського Союзу і європейського 

права. 

Висновки. 

Рекомендована література: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 року. Відомості 

Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532). 

2. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір від 7 листопада 

1997 р. Бюлетень законодавства і юридичної практики України.  2001.  № 11.  С. 69  

77. 

3. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 року. 

Офіційний вісник України.  2006.  № 50.  Ст. 3381. 

4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник 

України.  2008.  № 93. 

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 р. Офіційний вісник України.  1998 р.  № 13. 

6. Право Європейського Союзу: Підручник. 2-ге видання. А. В. Хрідочкін, П. В. 

Макушев, О. В. Леонова. Херсон: Відавничий дім «Гельветика». 2014. 448 с. 

7. Право Европейского союза: учебник для вузов. Под ред. С. Ю. Кашкина. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт.  2014. 172 с. 

8. Право Європейського Союзу: підруч. за ред. В.  І. Муравйова. К.: Юрінком Інтер. 

2011. 704 с.  



9. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник за заг. ред. Р.А. Петрова. 3-тє 

видання. К.: Істина. 2010. 376 с. 

10. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. О. В. Філонов, В. П. 

Філонов, В. М. Бесчастний. За ред. Бесчастного В.М. К.: Знання. 2010. 366 с. 

11. Гердеґен М. Європейське право: пер. з нім. М. Гердеґен.  К.: К.І.С. 2008.  524 с. 

12. Дайнен  Д.  Дедалі  міцніший  Союз.  Курс  європейської інтеграції. Д. Дайнен;  

пер.  з  англ. М. Марченко.  К.: К.І.С. 2006.  699 с.   

13. Кашкин С. Ю. Право Европейского Союза: учебное пособие. А. О. Четвериков, 

П. А. Калиниченко и др. (отв. ред. С.Ю. Кашкин).  3-е изд. перераб. и доп.  М.: 

Проспект, 2011.  274 с. 

14. Копійка  В.  В.  Європейський  Союз:  історія  і  засади функціонування:  навч. 

посіб.  В.  В.  Копійка,  Т.  І. Шинкаренко;  за ред. Л. В. Губерського. К.: Знання, 2009.  

751 с.   

15. Вдовиченко  О.  Основні  зміни  інституційної  системи Європейського Союзу  

після Лісабонського  договору. Юрид. Україна.  2010.  № 9.  C.118-123.  

16. Державний  суверенітет  в  умовах  європейської  інтеграції: моногр.  за ред. Ю. 

П. Битяка,  І. В. Яковюка.  К.: Право України. 2012.  336 с.  

17. Історія  європейської  інтеграції  від  Римської  імперії  до Європейського Союзу: 

моногр. / під  ред.  І. В.  Яковюка.  К.: Право України. 2012.  208 с.  

18. Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: моногр. Х.: Право. 

2010.  360 с.  

19. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення  і Україна. К.: Юрид. 

Думка. 2005.  448 с.  

20. Кравчук  І. В. Гармонізація національних правових  систем  з  правом ЄС. К.: 

Слово. 2004.  319 с.  

21. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з 

ними правової системи України (теоретичні  аспекти): моногр.  К.:  Ін-т  держави  і  

права  ім. В. М. Корецького НАН України. 2003.  304  с.  

22. Микієвич М. М.  Інституційне право Європейського Союзу у сфері  зовнішньої  

політики  та  безпеки:  моногр.. Л.: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2005.  416 с.  

23. Муравйов  В. Міжнародні  угоди  Європейського  Союзу та acquis communautaire 

Право України.  2012.  № 3-4.  С. 306-320. 

24. Смирнова К. Концепція “м’якого” права (soft law) в Європейському Союзі Право 

України.  2012.  № 3-4.  С. 329-336.  

25. Ткаченко Є. В. Правовий статус громадян Європейського Союзу Юрист 

України.  2011.  № 1 (14).  С. 17-23.  

26. Трюхан В.  Інституційне  забезпечення  адаптації  законодавства України  до  

надбання  спільноти  в  рамках  виконання майбутньої Угоди  про  асоціацію Україна 

— ЄС Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.  2011.   № 4.  С. 230-241. 

27. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін.  К. : 

Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998.  Т. 1-6 : А-Г.  672 с. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 



Визначити головні етапи історії створення ЄС, сучасний стан і перспективи 

його розвитку; проаналізувати договірні етапи становлення права ЄС. 

 

ВСТУП 

Сьогодні в світі відбуваються процеси, які тісно пов’язують людей та країни 

незалежно від місця їх знаходження.  

Досягненнями світової цивілізації дедалі переконливіше стають результати 

інтеграції країн Західної Європи. Звернення західноєвропейських політиків до 

"європейської ідеї" після Другої світової війни було не новим. Європейські народи 

належать до різних мовних сімей, релігійних конфесій, систем права, але ж 

спільного у них набагато більше. «Старий світ» є одним з головних осередків 

людської культури, важливою тенденцією якої можна вважати прагнення до 

об’єднання. Державні утворення, які охоплювали майже всю західну Європу, 

створювалися неодноразово. Але об’єднання, засноване на військовій силі чи 

ідеологічному примусі, не могли бути міцними та тривалими. У середині ХХ ст. 

з’явився якісно новий феномен державно-правового життя – європейське право, яке 

утворювалося поряд з формуванням єдиного європейського політичного простору. 

Європейське право – розгалужений комплекс міжнародних і наднаціональних 

правових норм, що належать до різних галузей права та знаходяться у стані 

інтенсивного розвитку. Під європейським правом у широкому сенсі розуміється 

правове регулювання відносин у Європі, що охоплюють організацію й діяльність 

практично всіх європейські міжнародні організації, всю сукупність економічних, 

соціальних, політичних, наукових і культурних відносин. У цьому змісті 

європейське право є регіональним правом, складовій частиною міжнародного права 

в цілому. Європейське право у вузькому сенсі – це право Європейських 

Співтовариств, доповнене в певній мері правовим регулюванням усього 

Європейського Союзу (ЄС). Таке право вже багато в чому відійшло від 

міжнародного і являє собою особливий (гібридний) правовий феномен, що 

відповідає юридичній природі ЄС. Правові акти ЄС, у свою чергу, діляться на дві 

категорії: міжнародно-правові акти (первинне право): установчі договори, договори-

угоди й протоколи, що ревізують ці договори; вторинне право (правові акти, 

прийняті основними інститутами й іншими органами ЄС. Європейська рада та 

Комісія ЄС видають регламенти, директиви, постанови, рекомендації, висновки. 

Європейське право регулює публічно-правові, економічні (торгівлю, інвестиційні 

процеси, створення багатонаціональних корпорацій і т. ін.), фінансові, трудові, 

екологічні відносини, захист прав і воль на європейському континенті й багато 

інших питань. Являє собою також нову навчальну дисципліну та науку, що вивчає 

основи європейського права, його історію, внутрішні закономірності, тенденції 

розвитку й т. ін.  

Багаторічна практика розвитку ЄС засвідчує вихід країн-учасниць на новий 

рівень політичного мислення. Він характеризується подоланням конфронтаційного 

підходу до міждержавних, міжнаціональних взаємин і стосунками між різними 

верствами населення. Пошук консенсусу і компромісів – це внутрішня пружина 

західноєвропейської інтеграції. 



Важливим надбанням країн-членів ЄС стала відмова від традиційних уявлень 

стосовно національно-державного суверенітету. Гнучкіший підхід, добровільне 

делегування частини національного суверенітету міжнародним, наднаціональним 

органам стало дієвою запорукою, яка забезпечує йому надійний захист. 

Підтвердженням цього, зайвим доказом служать факти, коли за розширення 

повноважень ЄС, його органів виступають малі та середні країни. 

Геополітичне положення України на межі західних та східних народів і 

культур значною мірою визначило її вплив на світову історію. Після довгих років 

соціалістичного гноблення українців та постсоціалістичного інерційного життя, 

Україна нарешті заявила про свою волю. Покоління молодих людей, що досягли 

певної професійної, культурної, соціальної, політичної, гуманітарної та наукової 

зрілості заявили про себе на повний голос під час революційних помаранчевих 

подій. Нова генерація молоді гармонійно поєднує досвід та надбання віків з 

динамічною еволюційною свідомістю. Потреба використати цей могутній потенціал 

– потужна сила, що штовхає розвиток суспільства у велике майбутнє. 

 

  



1. Історичні передумови й основні етапи становлення європейського права та 

права ЄС 

 

У різні часи ідею об’єднання Європи прагнули реалізувати імператори, 

завойовники та диктатори, однак її успішне втілення стало можливим лише за умов 

використання демократичних методів та підходів. Паралельно ідея європейської 

єдності теоретично розроблялася і відстоювалася в працях філософів, знайшла 

втілення в художній літературі і духовній спадщині. Вона ґрунтується на принципах 

безсумнівної культурної та цивілізаційної спорідненості та єдності європейців і 

проходить скрізь всю історію європейських народів. Із розпадом Римської імперії, в 

476 p., незважаючи на остаточну роздробленість, необтяженість народів, що 

населяють Європу, центр міжнародної активності, хоча й дуже повільно, але 

неухильно почав переміщатися в Європу. Цей процес у міжнародно-правовому 

аспекті розтягся на більш ніж тисячу років і в кінцевому рахунку дуже виразно 

проявився при укладенні Вестфальского трактату 1648 р. У ньому було вперше в 

міжнародному житті в масштабі величезного континенту визнане право всіх 

європейських держав на рівноправність у політичному, міжнародно-правовому та 

релігійному відношеннях, визначені колективні заходи, спрямовані проти можливих 

агресій, і затверджені положення, що передбачають міжнародні гарантії дотримання 

положень самого Трактату і мирного вирішення можливих суперечок у середовищі 

європейських держав. Як визначені етапи цього розвитку можна назвати результати 

та документи Віденського конгресу 1815 p., Паризького конгресу 1856 p., 

Берлінського конгресу 1878 p., Гаазьких конференцій миру 1899 р. і 1907 р. та інших 

подій. Рішення означених міжнародних конференцій вважаються фундаментом 

класичного міжнародного права. Однак не слід забувати, що монархи та державні 

діячі Європи у ХІХ – поч. ХХ ст. вважали за необхідне створення системи рівноваги 

союзів. Як тільки лідери одного з таких політичних об’єднань приходили до 

висновку, що саме їх союз має перевагу о воєнному відношенні, це призводило до 

розв’язування війни. Вирішення політичних проблем шляхом ведення бойових дій 

було тоді звичайним способом ведення політики. Більш того, причиною гострих 

криз на європейському континенті залигувалася боротьба за територію як джерело 

сировинних ресурсів. Все це в решті решт призвело до Першої світової війни. 

Уже після її закінчення європейська ідея обговорювалася в політичних 

дискусіях, але не це привело до конкретних об’єднавчих кроків у міжвоєнний 

період. Згодом, після руйнувань, які принесла Друга світова війна, європейські 

лідери дійшли висновку, що співпраця та загальні зусилля є кращим способом 

забезпечення миру, стабільності та процвітання в Європі. Такий підхід був одною з 

характерних ознак переходу Західної Європи до постіндустріальної моделі розвитку. 

В цих умовах мінеральні ресурси та території, на яких вони розташовані, вже не 

були головним об’єктом зовнішньої політиці. Зміна орієнтирів викликала потребу 

до співпраці. Згодом інтеграційні процеси призвели до закріплення на міжнародно-

договірному рівні принципів непорушності повоєнних кордонів у Європи та 

пріоритетного характеру прав людини (Гельсінкі, 1975). 

В суспільній свідомості простежується почуття "європейської ідентичності", 

яке базується на основі глибоко вкорінених спільних "європейських цінностей". 



Впродовж останніх років країни Європи в межах Європейського Союзу переходять 

від переважно економічних до врівноважено-системних, багатобічних відносин, 

серед яких все виразнішим стає принципово новий рівень – воєнно-політична 

інтеграція, співробітництво в питаннях безпеки та боротьби з тероризмом. З другої 

половини ХХ ст. практично всі регіони світу орієнтуються у своєму інтеграційному 

розвитку на країни ЄС, не завжди успішно намагаючись повторити шлях 

національних держав Європи до створення ефективного наддержавного утворення, 

яке зачіпає одночасно як політичну та економічну, так і воєнну сфери. При аналізі 

ролі, яку продовжує відігравати національна держава, що залишається провідним 

актором міжнародних відносин, постають принципові питання. Необхідне 

врахування національних інтересів держави, особливо щодо делегування її 

повноважень на наддержавний рівень. Ця тенденція завжди зазнавала опору з боку 

політичної еліти, особливо носіїв державної влади. З іншого боку, реальні успіхи 

інтеграційних процесів ідуть на користь широким верствам населення, тому 

зовнішньополітичні питання переходять вже в соціально-політичну площину. 

Створення сучасного єдиного європейського простору пов’язано з його 

цивілізаційною складовою, котра є базисом об’єднання різних національно-

культурних одиниць. Європа являє собою динамічну модель взаємодії націй-держав 

і структур загальноєвропейського громадянського суспільства. Ця модель, 

незважаючи на її унікальність і неповторність, включає також дуже важливі 

універсальні елементи загальноцивілізаційного значення. Європа довго і важко 

йшла до інтеграції. Проте нації-держави в рамках Європейського союзу зовсім не 

зникають і не "розчиняються" – міняються і коректуються їхні функції, але самі 

вони продовжують існувати і розвиватися. Разом з тим Євросоюз, незважаючи на 

універсальність моделі, продовжує залишатися регіональним проектом, створеним 

на цивілізаційному підґрунті.  

Поняття ідентичності означає основні стійкі риси, що складають своєрідність 

чи особливості групи, а також почуття приналежності до групи, засноване на 

соціальній спільності. Тому в сучасних процесах європейської політичної інтеграції 

фактор європейської культурної ідентичності грає величезну роль. Однак в Європі 

співіснує кілька рівнів та вимірів ідентичності (національна, регіональна, 

європейська, лінгвістична, конфесійна). Політика ЄС спрямована на сумісність 

різнорівневих ідентичностей, щоб політична інтеграція не загрожувала розчиненням 

національних ідентичностей. В політиці ЄС справа йде про Європу з усією її 

розмаїтістю (культурною, релігійною, мовною, економічною і політичною). В 

цивілізаційному сенсі – про Європу, здатну сприймати інші культури і вступати в 

діалог із усіма й у той же час здатну зберегти свої власні культурно-філософські 

традиції ("європейську ідентичність"), спираючись на "європейські цінності". 

Використання в категорій "європейської ідентичності" і "європейських цінностей" 

показує, що цивілізаційний елемент є перманентно присутнім у відносинах 

європейських та низки інших країн як з ЄС, так і з НАТО. Останні фази розширення 

ЄС та НАТО на Центральну і Східну Європу з точки зору цивілізаційного підходу 

варто розцінювати як закономірний етап повернення народів цих країн у єдину 

європейську "родину". Проте варто зазначити, що останнім часом спостерігається 

значне посилення уваги до цілеспрямованої пропаганди "спільних європейських 



цілей та цінностей". Це знаходить втілення в освіті, офіційній пропаганді, 

відзначенні спільних свят, спрямуванні наукових досліджень, тощо. Таким чином, 

"європейська ідея", яка активно пропагується й поза межами ЄС, зокрема в країнах-

кандидатах, має ширші просторові межі поширення в порівнянні з економіко-

бюрократичними механізмами Європейського Союзу.  

Існує певна "гібридність" ЄС – міжурядової організації з наднаціональними 

структурами, що встановлені для створення нового європейського конституційного 

порядку, мають верховенство над національними законодавствами і безпосередньо 

впливають на кожну людину. Звідси – наявність в історії процесу європейської 

інтеграції елементів, що відображають теорії "союзного націоналізму" та рис 

космополітизму (так званого «патріотичного конституціоналізму»), що базується на 

загальній політичній культурі, яка сповідує лояльність до універсальних принципів. 

Концепція "союзного націоналізму" виходить з неможливості відокремити історико-

культурну приналежність від політичної. Відчуття загальної приналежності, а також 

ряд взаємних обов’язків – необхідні попередні умови для політичної та соціальної 

справедливості. Ця теорія знаходить виправдання в констатації того, що суб’єктивні 

інтереси європейців все ще знаходяться на національному рівні, навіть при 

об’єктивній взаємозалежності між європейськими країнами. Європейська 

ідентичність повинна ґрунтуватися на загальному минулому, з наголосом на 

культурну однорідність, загальне економічне життя і загальні цілі соціальної 

політики. У результаті повинно з’явитися нове відчуття приналежності до єдиного 

цілого, яке взяло б перевагу над приналежністю до окремої держави. 

Спираючись на методологічний доробок конструктивістів та 

інституціоналістів, справедливим буде твердження, що європейська ідентичність є 

конструйованим феноменом. З цього випливає, що: існують цілі, задля яких 

формується європейська ідентичність; європейська ідентичність постає як результат 

реалізації європейською елітою політики ідентичності; головними, чітко 

визначеними та ґрунтовно розробленими механізмами впровадження політики 

ідентичності на сучасному етапі є розвиток громадянства, створення 

наднаціонального символічного простору ЄС, формування загальноєвропейського 

інформаційно-комунікативного простору та гомогенізація систем освіти країн-

членів ЄС, завдяки виводу їх з-під контролю національних держав. 

Однією з найбільш поширених концепцій європейської інтеграції, що активно 

обговорюється й дискутується сьогодні, є неофункціоналізм. Виникнення 

неофункціоналізму як концепції фактично пов’язане зі спробами знайти відповіді на 

ті питання інтеграційного процесу, на які не могли відповісти прихильники 

класичного федералізму. На відміну від останніх послідовники неофункціоналізму в 

будівництві своєї стратегії виходили з урахування реальних тенденцій 

інтеграційного процесу, що дозволило виробити й утілити в життя ряд важливих її 

елементів, а саму концепцію вивести в розряд провідних напрямків теоретичних 

досліджень політичної інтеграції.  

В контексті теоретичного розуміння європейської інтеграції доречно 

зупинитися на основних європейських цінностях.  

Демократія. Європейський Союз базується на принципах свободи, демократії, 

поваги прав людини і верховенства закону. ЄС постійно прагне до підвищення своїх 



власних стандартів демократичного управління, а також до розвитку демократії і 

зміцнення прав людини в країнах, які не входять до його складу. Європейський 

Союз поважає і прагне розвивати універсальні принципи, закладені в Загальній 

Декларації Прав Людини, Міжнародному Пакті про громадянські і політичні права 

та Міжнародному Пакті про економічні, соціальні і культурні права. Діяльність ЄС 

також базується на основних міжнародних і регіональних інструментах захисту прав 

людини, у тому числі, Європейській Конвенції з Прав Людини. Головним 

завоюванням революцій епохи Просвітництва було те, що всі громадяни були 

зрівняні перед законом і судом. Про це було записано в конституціях європейських 

держав. Законом були закріплені свобода слова, друку, зборів, мітингів і 

демонстрацій. Оскільки права громадян демократичних країн не залежать від влади, 

то їх неможливо скасувати жодним законом або навіть референдумом. Основні 

цінності демократії як громадсько-політичного явища: власна цінність 

розкривається через її соціальне призначення – служити особі, суспільству, державі, 

інструментальна цінність – через її функціональне призначення – служити 

інструментом у руках людини для вирішення суспільних і державних справ 

особиста цінність розкривається через визнання прав особи. Основні принципи 

демократії: політична свобода; рівноправність громадян означає рівність усіх перед 

законом; виборність органів держави; поділ влади і взаємне обмеження різних її 

гілок; прийняття рішень за волею більшості при обов’язковому дотриманні прав 

меншості; плюралізм – багатоманітність суспільних явищ. Отже, можна зробити 

висновок, що демократія є найбільш прогресивним ступенем в розвитку державно-

правового режиму. 

Європейська ідентичність. Європейська ідентичність – ключовий елемент, що 

дозволяє громадянам країн ЄС відчути себе частиною єдиного цілого не лише через 

історичні факти або географічне положення, тим більше що нові європейські реалії 

все сильніше впливають на їх повсякденне життя. Союз стає об’єднанням, що 

поєднує інтеграцію за географічною ознакою із загальними демократичними 

цінностями.  

Повага людської гідності. Гідність – це моральна риса, яка відображає 

унікальну, неперевершену цінність людини. Право на гідність є, по суті, основною 

метою всіх інших прав людини. В цьому значенні гідність людини – джерело її прав 

і свобод. Розділи про права і свободи людини в багатьох сучасних конституціях 

розпочинаються поняттям "гідність людини". Гідність – це визнання суспільством 

соціальної цінності, унікальності конкретної людини, значимості кожної особистості 

як частки людського співтовариства. Ніхто не повинен піддаватися катуванням, 

насильству, іншому жорстокому або принижуючому людську гідність поводженню і 

покаранню, а також без добровільної згоди – медичним, науковим або іншим 

дослідам.  

Повага прав людини. Права людини – це природні можливості індивіда, що 

забезпечують його життя, людську гідність і свободу діяльності у всіх сферах 

суспільного життя. Вони: закладають фундамент для демократії і суспільного 

прогресу, забезпечують сталий розвиток окремих індивідів і націй; покладають на 

держави відповідні обов’язки щодо їх поваги, забезпечення ефективної реалізації і 

захисту; виступають мірилом справедливості національних законів, внутрішньої і 



зовнішньої політики держав; охороняються міжнародним співтовариством. Питання 

розширення демократії та дотримання прав людини у всьому світі перебувають у 

центрі уваги політики Європейського Союзу. 

Верховенство права і закону. Положення про верховенство права і закону є 

однією з найважливіших характеристик правової держави (поряд з поділом влади та 

зв’язком держави і громадян взаємними правами та обов’язками). Принцип 

верховенства закону встановлює: верховенство конституції, яка є основним законом 

у державі; особливу процедуру прийняття й зміни; обов’язкову відповідність усіх 

інших нормативних актів закону – жоден нормативно-правовий акт не може 

суперечити основному закону; наявність механізмів реалізації й захисту закону – 

закон повинен мати механізм власної реалізації, іншими словами – закон, який не 

передбачає відповідальності (санкції), є „мертвим”; конституційний нагляд, що 

забезпечує несуперечність усієї законодавчої системи. Закони мають бути 

правовими, тобто демократичними, гуманними, справедливими, спрямованими на 

забезпечення прав людини та інтересів не певних прошарків населення, а всього 

народу. Основні принципи верховенства права: уряд народу, керований народом і 

який існує для народу; поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову та принципи 

взаємозв’язку між ними; представницька демократія, процедурні та істотні 

обмеження відносно урядових дій, спрямованих проти приватних осіб (захист 

особистої свободи і особистої гідності); обмежений уряд і федералізм; судовий 

розгляд незалежною системою судових органів. 

Толерантність. Толерантність у всі часи вважалася людською чеснотою. Вона 

передбачає терпимість до відмінностей серед людей, уміння жити, не заважаючи та 

не порушуючи прав і свобод інших. Толерантність також є основою демократії і 

прав людини. Нетерпимість у поліетнічному, поліконфесійному або 

полікультурному суспільстві призводить до порушень прав людини, насильства і 

озброєних конфліктів. 

Висновок до питання № 1. Європейське право – розгалужений комплекс 

міжнародних і наднаціональних правових норм, що належать до різних галузей 

права та знаходяться у стані інтенсивного розвитку. Під європейським правом у 

широкому сенсі розуміється правове регулювання відносин у Європі, що 

охоплюють організацію й діяльність практично всіх європейські міжнародні 

організації, всю сукупність економічних, соціальних, політичних, наукових і 

культурних відносин. У цьому змісті європейське право є регіональним правом, 

складовій частиною міжнародного права в цілому. Європейське право у вузькому 

сенсі – це право Європейських Співтовариств, доповнене в певній мері правовим 

регулюванням усього Європейського Союзу (ЄС). 



2. Договірні етапи становлення права ЄС 

 

Формування і розвиток Європейських співтовариств, становлення 

Європейського Союзу, створення і твердження європейського права — усе це 

складний і багатоетапний процес, у ході якого мали місце не тільки досягнення, але і 

визначені відступи і поразки, виникали чималі перешкоди. Головне, однак, полягає в 

тім, що, незважаючи на всіх труднощів, у цілому це поступальний процес, що 

свідчить про достатню стабільність інтеграційних процесів на заході Європейського 

континенту. У розвитку цього процесу можна простежити кілька етапів, кожний з 

який відрізняється новими рисами й особливостями, що знаходять своє 

відображення в структурі й організації Європейських співтовариств, розширенні 

їхньої юрисдикції, змінах в інституціональній структурі й у раз витії самого права. 

Звичайно, в основу періодизації цього процесу інтеграції можуть бути 

покладені різні критерії, зв'язані з досягненнями в економічній чи соціальній 

областях, з тим чи іншим прогресом у валютно-фінансовій сфері, у характері 

взаємин між державами-членами і т.п. Однак із правової точки зору найбільший 

інтерес представляють ті кардинальні зміни, що відбуваються в структурі 

Співтовариств, у сфері їхнього ведення і порядку здійснення тих повноважень, 

якими ці Співтовариства, а потім і Союз наділяються. Усі такого роду зміни в житті 

Співтовариств і Союзу знаходять своє відображення і закріплення насамперед в 

установчих договорах, тобто в таких актах, що дійсно вносять кардинальні зміни в 

побудову і функціонування, у саму життєдіяльність Співтовариств і Союзу. 

Відповідно і періодизація еволюції європейського права самим тісним образом 

зв'язана з виробленням і висновком установчих договорів. З цього погляду в 

становленні і розвитку європейського права можна виділити кілька головних етапів. 

Перший з них — це вироблення і введення в дію Договору про установу 

Європейського об'єднання вугілля і стали (ЕОУС). На даному етапі відбувається 

формування першого європейського інтеграційного об'єднання, закладаються 

принципові основи самої інтеграції і починається формування європейського права. 

Другий період зв'язаний зі створенням двох нових Співтовариств. У 1957 р. у 

Римі підписуються два договори: Договір про установу Європейського 

економічного співтовариства (ЄЕС) і Договір про установу Європейського 

співтовариства по атомній енергії (Євратом). Вступ у силу 1 січня 1958 р. цих двох 

договорів знаменує початок нового етапу в розвитку інтеграційних процесів. 

Особливо велике значення мав Договір про створення ЄЕС, у якому сформульовані 

найважливіші принципові основи інтеграційного об'єднання, визначені умови і 

порядок його функціонування, закріплені найважливіші досягнення в області 

економічного, соціального і правового розвитку. У цей період розгортається 

створення "загального ринку", складаються і затверджуються основні принципи 

європейського права, починає функціонувати система юрисдикційного контролю за 

його застосуванням і дотриманням. У ході другого етапу розвитку виробляються 

нормативні положення, що забезпечили створення і функціонування єдиної системи 

інститутів, що вносять істотні зміни в порядок їхнього формування і 

функціонування, юридично оформляється нова система фінансового забезпечення 

Співтовариств, їхньої взаємодії з державами-членами. У цей же період відбувається 



істотне збільшення числа членів Європейських співтовариств, що у свою чергу 

позначається і на розширенні сфери застосування європейського права, і на 

визначених структурних змінах у системі об'єднаних інститутів Співтовариств. 

Поглиблення інтеграційних процесів, розширення сфери взаємодії і 

співробітництва держав-членів приводить до висування нових програмних 

установок і створенню правових механізмів їхнього забезпечення і реалізації. У 

результаті досить тривалих і непростих переговорів сторони приходять до 

вироблення нового найважливішого правового інструмента, що поклав початок 

третьому етапу в розвитку Співтовариств і європейського права. Юридично його 

настання було оформлено підписанням Єдиного європейського акта (ЕЕА), що 

набрав сили в 1987 р. У результаті відбулося помітне розширення сфери ведення 

Європейських співтовариств, були внесені зміни в їхню інституціональну структуру 

і намічені основні контури розвитку співробітництва держав-членів у сфері 

зовнішньої політики і безпеки. Єдиний європейський акт створив правову основу 

для переходу до нового, більш високому рівню співробітництва держав — до 

створення Європейського Союзу. Відповідно до програмних установок Єдиного 

європейського акта був початий перехід від загального до єдиного внутрішнього 

ринку, що повинно було в перспективі підготувати створення Економічного і 

валютного союзу. 

Новий четвертий етап у розвитку процесу європейської інтеграції зв'язаний з 

підписанням (лютий 1992 р.) і введенням у дію (листопад 1993 р.) Договору про 

Європейський Союз. По місцеві висновку його інакше іменують Маастрихтським 

до говором. Утворення Європейського Союзу складає головний зміст змін в області 

європейського будівництва в цілому і європейському праві зокрема. Союз 

засновується на базі Європейських співтовариств, доповнених сферами політики і 

формами співробітництва, визначеними цим Договором. Цими сферами і формами 

стають зовнішня політика і безпека, співробітництво в області юстиції і внутрішніх 

справ. 

Новели, привнесені Договором про Союз у європейське право, далеко не 

однозначні. Практично створенням Союзу вимальовуються нові контури взаємодії в 

правовій сфері, що помітно відрізняються від сформованих у рамках Співтовариств. 

Які б, однак, ні були суперечки по питанню про чи прогрес регресі в правовій сфері, 

безсумнівним є те, що система європейського права одержує подальший розвиток, а 

її вплив поширюється на всі нові і нові сфери співробітництва. 

Маастрихтський договір передбачив необхідність подальшого уточнення 

параметрів Союзу, порядку його функціонування і взаємодії держав-членів з 

інститутами ЄС у нових областях. В розвиток цих постанов була з кликана 

міжурядова конференція, що у порівняно короткий термін підготувала новий 

установчий договір, що вніс зміни в Договір про Європейський Союз. Цей новий 

Договір був підписаний 2 жовтня 1997 р. в Амстердамі. По місцеві свого підписання 

він одержав найменування Амстердамського договору. Новий договір уніс ряд істот 

венних новел у будівництво Європейського Союзу. Вони стосуються таких 

концептуальних і практичних положень, як фор мула просунутого співробітництва, 

уточнення принципів субсидіарності і пропорційності, більш чітке визначення 

поняття загальної політики і загальних дій Співтовариств, уточнення сфери 



співробітництва в області зовнішньої політики і безпеки. Помітно розширені 

положення, зв'язані з охороною і захистом прав людини, у результаті створення 

простору волі, безпеці і законності, уточнені не які аспекти діяльності інститутів 

Європейського Союза, розширена сфера дії права ЄС за рахунок так званої 

комунітаризації ряду областей, що у минулому не входили у ведення Співтовариств, 

а отже не регулювалися нормами права Європейських співтовариств. 

Разом з тим деякі питання, що підлягали розгляду в ході підготовки 

Амстердамського договору, вирішені не були. Зокрема, це відноситься до спроб 

реформи інституціональної структури Союзу, що була здійснена тільки 

фрагментарно і дуже боязливо, з віднесенням більш кардинальних рішень на 

майбутнє. 

Висновок до питання № 2. Важливо підкреслити, що створення й еволюція 

Європейського Союзу не означають чи зникнення просте поглинання Європейських 

співтовариств. Усі три Європейських співтовариства продовжують існувати як 

самостійні інтеграційні об'єднання, що одночасно беруть участь у Європейському 

Союзі. При вивченні європейського права, що діє в даний час, варто мати на увазі, 

що це дуже динамічна система, що перетерплює в ході еволюції Співтовариств дуже 

істотні зміни. Необхідність подальших реформ і змін прямо передбачена 

Амстердамським договором. Відповідно до обкресленого чотирьох основними 

етапами розвитку дається короткий огляд формування й еволюції європейського 

права. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, можливість віднесення таких актів до джерел європейського 

права визначається наявністю прямого уповноваження з боку Співтовариств у тім, 

що стосується їхні чи юрисдикції визнання юридичної значимості такого акта для 

Співтовариств із боку Суду ЄС. Особливо це стосується таких міжнародних 

багатобічних актів, у яких ЄС не може брати участь у силу формальних перешкод, 

але як би доручає представництво державам-членам. Згідно ст. J-2 і J-3 (н.н. ст. 12 і 

13) Договору про Європейський Союз захист загальної позиції Союзу в сфері 

зовнішніх зносин покладається на держави-члени. У випадку, якщо лише частина 

членів ЄС бере участь у міжнародній чи організації конференції, вони зобов'язані 

представляти і захищати загальні інтереси членів Євросоюзу. Загальна позиція 

держав-членів у міжнародній організації викладається представником країни, що 

головує в Союзі. Загальна позиція, сформована і схвалена в рамках Ради, визначає і 

єдину позицію при голосуванні. Спеціально цьому аспекту проблеми стосовно до 

Раді Безпеки ООН присвячений другий абз. п. 2 ст. J-5 (н.н. ст. 19) Договору про 

Євросоюз. 

Характеризуючи міжнародну правосуб'єктність Співтовариства і Союзу 

(останнього de facto), слід зазначити зростаюче участь Співтовариств (чи тільки ЄС) 

у роботі міжнародних організацій. Причому, якщо в минулому ЄС брало участь у 

деяких вузькоспеціалізованих організаціях (чи їх ініціювало), те тепер ситуація 

починає мінятися. Про це говорить, зокрема, факт входження ЄС у ФАО і ВТО. 

Останні роки свідчать про зростаючу дипломатичній активності Європейського 



Союзу, активізації його посередницьких і миротворчих зусиль. Усе це потенційно 

створює передумови для наростаючого запозичення норм і концепцій міжнародного 

права правом Співтовариств і посилення їхнього впливу на еволюцію європейського 

права. 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ № 1 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Право 

Європейського Союзу». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 1 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 1 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 



 

ТЕМА № 1:  

 

“Поняття, особливості і структура права Європейського 

Союзу” 
 

 

2 години 

План: 

 

 

Вступ. 

1.Європейське право та європейська інтеграція. 

2.Поняття та особливості європейського права та права Європейського Союзу. 

3. Принципи права Європейського Союзу. 

4. Структура ЄС та система права ЄС. 

Висновки. 

Рекомендована література: 

 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник 

України.  2008.  № 93. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 р. Офіційний вісник України.  1998 р.  № 13. 

3. Право Європейського Союзу: Підручник. 2-ге видання. А. В. Хрідочкін, П. В. 

Макушев, О. В. Леонова. Херсон: Відавничий дім «Гельветика». 2014. 448 с. 

4. Право Европейского союза: учебник для вузов. Под ред. С. Ю. Кашкина. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт.  2014. 172 с. 

5. Право Європейського Союзу: підруч. за ред. В.  І. Муравйова. К.: Юрінком 

Інтер. 2011. 704 с.  

6. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник за заг. ред. Р.А. Петрова. 

3-тє видання. К.: Істина. 2010. 376 с. 

7. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. О. В. Філонов, В. П. 

Філонов, В. М. Бесчастний. За ред. Бесчастного В.М. К.: Знання. 2010. 366 с. 

8. Гердеґен М. Європейське право: пер. з нім. М. Гердеґен.  К.: К.І.С. 2008.  524 

с. 

9. Дайнен  Д.  Дедалі  міцніший  Союз.  Курс  європейської інтеграції. Д. Дайнен;  

пер.  з  англ. М. Марченко.  К.: К.І.С. 2006.  699 с.   

10. Кашкин С. Ю. Право Европейского Союза: учебное пособие. А. О. 

Четвериков, П. А. Калиниченко и др. (отв. ред. С.Ю. Кашкин).  3-е изд. перераб. и 

доп.  М.: Проспект, 2011.  274 с. 

11. Копійка  В.  В.  Європейський  Союз:  історія  і  засади функціонування:  навч. 

посіб.  В.  В.  Копійка,  Т.  І. Шинкаренко;  за ред. Л. В. Губерського. К.: Знання, 

2009.  751 с.   

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 



 

Визначити поняття та особливості європейського права та права 

Європейського Союзу, розглянути принципи права Європейського Союзу. 

 

ВСТУП 

 

Економічна інтеграція не може успішно розвиватися без належної правової 

основи, якою є право Євросоюзу. 

Право Європейського Союзу – це система правових норм, які регулюють 

процеси європейської інтеграції та діяльність ЄС. 

Євросоюз є структурою, яка регулює здійснення економічної, політичної та 

правової інтеграції 28 європейських держав (Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої 

Британії, Голландії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Латвії, 

Литви, Люксембургу, Мальти, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, 

Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, Хорватії). 

Складовими елементами ЄС є СЗППБ і СПБО. Ця складність конструкції 

Євросоюзу спричинена поступовим розвитком процесів європейської інтеграції, за 

якою до сфер, які вже охоплені правовим регулюванням інститутів і установ Союзу, 

додаються все нові галузі. Завдяки ліквідації наявних раніше трьох опор Союзу 

розвиток європейської інтеграції здійснюється на основі формування права ЄС як 

гомогенної системи правових норм, оскільки усі напрями діяльності Євросоюзу 

підпорядковані одній правовій структурі. 

 

1. Європейське право та європейська інтеграція 

 

Європейське право – нове явище у світі. Воно виникло і склалося у другій 

половині XX ст. буквально на очах тих, що живуть нині людей і тому не може 

конкурувати не тільки з традиційними галузями права, такими, як цивільне або 

конституційне право, відомими ще з часів Стародавнього Риму, але і з що з'явилися 

значно пізніше. Європа і весь світ тривалий час розвивалися, не відчуваючи потреби 

в праві, яке сьогодні називається європейським.  

Вік, безумовно, має для права неабияке значення. Він свідчить насамперед про 

те, що дане право не історична випадковість, а закономірне відображення 

об'єктивних потреб часу. Вік права – це також сертифікат перевірки практикою, 

випробування на стійкість та довговічність. Зрілість і досвід приходять до права, як 

правило, з роками, десятиліттями і навіть століттями. Вік права тим самим говорить 

і про те, що у нього накопичений потенціал на майбутнє.  

Європейське право, однак, не потребує знижки на молодість. Вже сьогодні 

воно відповідає самим строгим вимогам, що пред'являються до будь-якого права – 

старим чи новим. Європейське право характеризується передовими підходами до 

регулювання свого предмета, спрацьованістю інститутів і окремих норм, їх 

взаємною узгодженістю і, що слід особливо підкреслити, – ефективністю. Воно 

вносить багато нового і цікавого в теорію і практику сучасної юриспруденції. 

Європейське право є водночас і продуктом, так і інструментом інтеграції, що 

розгорнулася в Західній Європі. Сьогодні інтеграцію взагалі, а економічну 



інтеграцію в особливості, називають велінням часу, знову відкритим законом історії. 

Інтеграція стала чи не головною ідеєю, стрижнем програм багатьох політичних 

партій і громадських рухів, привабливим гаслом, навколо якого збирають своїх 

прихильників сучасні лідери. Ставлення до інтеграції часто зумовлює повороти в 

зовнішній і внутрішній політиці держав, істотно впливає на долі народів. Тому 

зрозуміло, що про проблеми інтеграції міркують, сперечаються не тільки фахівці, 

теоретики і практики, але й мільйони простих громадян. І, – що досить характерно, – 

інтерес до проблем інтеграції не слабшає, а навпаки, зростає.  

Інтеграційні процеси розвиваються нині майже повсюдно, на багатьох 

континентах земної кулі. Порівняно недавно була створена Північно-Американська 

зона вільної торгівлі, раніше виникла Латино-Американська зона вільної торгівлі. 

На півночі Південної Америки шість країн утворили Андскую угруповання. 

АСЕАН, представляв перш суто політичну організацію, трансформується в значній 

частині в структуру економічного співробітництва. Розвиваються інтеграційні 

тенденції в Африці.  

І все ж найбільш очевидним і переконливим підтвердженням об'єктивної 

природи і практичної доцільності інтеграції став досвід Західної Європи. Саме тут 

досягнуті найбільш вражаючі результати, які підтверджують правильність обраного 

напрямку розвитку. У Західній Європі знайдені і апробовані ефективні економічні, 

політичні та правові рішення, що визначили як зміст, так і форми інтеграційних 

процесів. Далеко не всі і не відразу йшло гладко, але об'єдналися країни 

продемонстрували здатність долати невдачі та труднощі, нарощувати потенціал 

інтеграції. Для інтеграції в Західній Європі характерна стійкість основ в поєднанні з 

динамізмом розвитку; цей регіон не стояв на місці, а пристосовуватися до мінливих 

обставин, прагнув дати швидкі відповіді на виклик часу.  

Приклад Західної Європи вражає, далі якщо оперувати одними лише 

кількісними показниками. Як відомо, спочатку на інтеграційних принципах 

об'єдналися шість країн (Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Голландія, 

Люксембург), потім до них приєдналися Великобританія, Данія, Ірландія, Греція, 

Іспанія, Португалія, Австрія, Швеція і Фінляндія. У травні 2001 року до ЄС 

приєдналися Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Кіпр, Мальта, 

Естонія, Литва, Латвія. З 2007 року до ЄС приєдналися Болгарія та Румунія. 

Сучасний етап формування ЄС завершився в 2013 році з моменту вступу в Союз 

Хорватії. У 2016 році подала заявку на членство Боснія і Герцоговина, однак їм дали 

зрозуміти, що найближчим часом розширення складу учасників Союзу неможливо з 

багатьох причин.  

Із Західної Європи прийшли нові терміни, які стрімко увірвалися не тільки 

професійний, але і в популярні лексикон. Мабуть, найпопулярнішим став термін 

«інтеграція» – від латинського integratio, що означає відновлення цілого, 

возз'єднання. Оперувати тими самими поняттями, подібними «міжнародного 

співробітництва» або навіть «європейського співробітництва» виявилося вже важко, 

оскільки вони не відображали суть нових явищ. Більш того, поняття «інтеграція» 

сьогодні прямо протистоїть поняттю міждержавного співробітництва на основі 

принципів міжнародного права. Інтеграція розуміється насамперед як вихід за межі 



такої співпраці, аж до створення єдиної структури, що відрізняється 

наднаціональними (наддержавними) рисами.  

Вже багатьом стають зрозумілими такі, наприклад, поняття, як «спільний 

ринок», «митний союз», «вільний рух товарів, фінансів, послуг і людей» і т. д. Люди 

швидко звиклися з офіційним титулом інтегрованої Європи як «Спільноти», а тепер 

на додаток освоїли ще одне поняття – «Європейський союз». Судячи з усього, рух 

вперед не зупиниться, а оскільки потенціал інтеграції воістину невичерпний, можна 

очікувати, що термінологія нашого часу буде поповнюватися.  

Головні аргументи на користь або проти інтеграції, як завжди, слід шукати у 

статистиці. І ці аргументи досить красномовні. Сьогодні, коли Європейський союз 

об'єднує 28 європейських держав, на її території проживають близько 500 млн. 

чоловік. На частку Європейського союзу припадає понад 23% світового експорту 

(2012 рік), а це означає, що Західна Європа по даному показнику вийшла на перше 

місце у світі. Для порівняння зазначимо, що на частку США у світовому експорті 

припадає 15%, а на частку Японії – 10%. 

Економіка Європейського союзу носить розвинений характер. В сфері послуг 

(комерція, транспорт, страхування, комунікації, готелі та ін.) зайнято приблизно 

60% усіх працюючих в країнах, що входять в Союз, у промисловості – 33%, а в 

сільському господарстві – 7%.  

Інтеграція в Західній Європі на всіх своїх етапах характеризувалася високим 

рівнем правового регулювання. Власне кажучи, вона і почалася з права. Її базові 

принципи, основні інститути та напрямки розвитку були визначені в установчих 

договорах, які грають роль свого роду конституції Європейського союзу. Інтеграція 

розгорталася на добре розробленій правовій основі, утвореною найважливішими 

правовими актами. Нарешті, в європейських співтовариствах є своя судова система, 

що функціонує у відповідності з нормами матеріального і процесуального права 

співтовариств.  

Європейське право, з одного боку, служить головним регулятором інтеграції, 

сприяє її розвитку, а з іншого – відображає і втілює її результати і потреби. І чим 

тісніше європейське право (як і будь-яке інше право) пов'язано з процесами, що 

відбуваються в суспільстві, чим повніше й точніше воно відображає умови і потреби 

розвитку, тим успішніше впливає на регульовані ним процеси. Інакше право може 

стати малодійним, пасивним чинником суспільного розвитку або, що зовсім погано, 

перетворитися на гальмо прогресу, стати бар'єром на шляху вирішення 

невідкладних завдань, поставлених самим життям.  

Звичайно, далеко не всі в розвитку інтеграції залежить від права. Дуже багато 

зумовлюється політичною волею держав-учасників, заданим курсом інтеграції, 

поставленими конкретними завданнями. Іншими словами, у розвитку європейського 

права постійно проглядається ідеологія інтеграції. І якщо загальна стратегія – 

установка на розгортання інтеграційних процесів залишається в принципі 

незмінною, то тактика інтеграції – річ мінлива. Поряд з об'єктивними факторами це 

пояснюється багато в чому мірою готовності тих чи інших країн до інтеграції, 

відмінностями в підходах до визначення її строків та етапів, вибору моделі її 

організації.  



Якщо простежити розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі, можна 

прийти до висновку, що з самого початку були сформульовані і висунуті три 

основні підходи і, відповідно, три організаційні моделі. Вони з часом не тільки не 

зникли, а стали більш відпрацьованими, ввібрали в себе накопичений досвід і 

отримали додаткові аргументи на свою користь. Сьогодні ці підходи і базуються на 

них організаційні моделі визначають зміст і характер суперечок, що ведуться 

навколо вибору шляхів інтеграції на кожному новому етапі.  

Перший підхід полягає в тому, щоб до кінця використовувати модель 

міжнародної організації, будувати відносини на базі міжнародного права. Цей підхід 

можна назвати функціоналістичним. Він відрізняється великою часткою 

прагматизму і зводиться до того, щоб забезпечувати передусім свободу торгівлі і 

тільки поступово, на окремих ділянках інтеграції переходити до більш тісного 

економічного співробітництва. Що стосується створення наднаціональних структур 

і наділення їх відповідними повноваженнями, то таке можливо і корисно тільки на 

тих ділянках інтеграції, де для цього визріли необхідні передумови.  

Другий підхід – рух до федералістської моделі, що передбачає швидке 

посилення державних, наднаціональних рис в організаційній структурі і праві 

співтовариств. Подібний розвиток інший раз уподібнюють становленню єдиного 

держави, частини якого зберігають значно більш широку самостійність і свободу 

дій, ніж у традиційній федерації. Але так чи інакше рух йде по шляху до 

Сполучених Штатів Європи, в яких поряд з єдиним економічним простором, 

загальним ринком здійснюватиметься політичне співробітництво. 

Третій підхід ґрунтується на ідеях конфедералізму. Європейський союз 

пропонується побудувати як союз держав, що зберігають свою незалежність і 

самостійність і співпрацюють один з одним переважно або виключно в економічній 

сфері. Конфедерація може мати свої власні інститути, які в принципі повинні діяти 

на засадах одностайності. Вирішення питань більшістю голосів бачиться лише в 

підряді виключення.  

Не можна сказати, що спори, пов'язані з вибором основного підходу і, 

відповідно, організаційної моделі інтеграції, закінчилися повною перемогою одних і 

нищівною поразкою інших поглядів. У прийнятих рішеннях поперемінно 

відбивалися то ті, то інші погляди на інтеграцію, її масштаби і форми, а нерідко 

спостерігалося переплетіння таких поглядів. Свою роль відігравали конкретні, як 

економічні, так і політичні інтереси країн. Теорія постійно перевірялася і 

змінювалася під впливом історичних умов, за яких здійснювалася інтеграція.  

Рубежем у розвитку європейського права стала трансформація названих трьох 

співтовариств у Європейський союз (1992), який піддався серйозній реформі в 1997 

році та функціональній реформі 2007 року з моменту прийняття Лісабонської угоди. 

Свій внесок в європейське право внесли багато інших міждержавних організацій, 

створених за останнє десятиліття на континенті. Знання європейського права є 

необхідним для багатьох людей, так чи інакше стикаються з інтеграційними 

процесами в Європі з відносинами між цим світом і світом.  

Особливо велике значення має вивчення права європейських співтовариств, 

правопорядку Європейського союзу. З одного боку, це зумовлюється тією роллю, 

яку Європейський союз відіграє в житті нашої країни, так і в усьому світі. Сьогодні 



входять до його складу країни є головними торговельними партнерами України, а 

відносини з ними зумовлюють багато в системі світових економічних і політичних 

зв'язків. З іншого боку, вивчення права Європейського союзу є великий 

пізнавальний інтерес. У процесі інтеграції держав – членів Європейського союзу 

знайдені і випробувані багато вирішення складних правових проблем сучасності, 

накопичено цінний досвід. Мова йде про реальне просування по шляху до більш 

тісної співпраці та союзу народів Європи.  

Україна цілком обґрунтовано прагне не тільки до активного виходу на єдиний 

внутрішній ринок європейських співтовариств, але й до посилення припливу 

інвестицій з держав – членів співтовариств у свою економіку. Потужний 

економічний потенціал співтовариств, політична активність Європейського союзу 

дають підстави для впевненості в тому, що і в майбутньому це напрямок у зовнішній 

політиці України збереже своє першорядне значення. Велике практичне значення 

набуває підписана в 2014 році Угода про асоціацію між Україною і Європейським 

союзом, яка сьогодні проходить процес ратифікації країнами-учасницями.  

Успішна реалізація можливостей, що надаються нашій країні цією Угодою, 

припускає необхідність її правового забезпечення. Досить нагадати, що сторони 

надають один одному режим найбільшого сприяння, свободу транзиту, звільнення 

від імпортних мит і зборів на тимчасово ввезені товари, відміняють багато кількісні 

обмеження на ввезення товарів. Відбулися вигідні для України зміни у сфері захисту 

внутрішнього ринку. Встановлено, що компанії і громадяни України отримують 

сприятливі умови для виходу на єдиний ринок європейських співтовариств, а 

компанії і громадяни Європейського союзу відповідно на український ринок. Угода 

істотно сприяє зближенню України з Європейським союзом та зміцненню її позицій 

на континенті і в усьому світі. 

Досвід інтеграції держав – членів Європейського союзу має не лише 

регіональне значення. Вивчення його правопорядку корисно також при аналізі 

проблем, пов'язаних з інтеграцією на території колишнього СРСР. Зрозуміло, це не 

означає заклику до механічного наслідування, до застосування в інших умовах того, 

що вже зроблено в країнах Західної Європи. Навіть слабкі спроби сліпого 

копіювання зазнали б неминучий провал. Разом з тим було б щонайменше 

нерозумно не вчитися на прикладах інших країн, щоразу винаходити власний 

велосипед. У правопорядок співтовариств і Європейського союзу, особливо в тому, 

що стосується правового регулювання економічної інтеграції, були сформульовані, 

обґрунтовані і практично реалізовані положення, які можна порівняти за своїм 

значенням хіба що з високими технологіями, що відрізняють науково-технічний 

прогрес сьогодення.  

Зовсім недавно правопорядку європейських співтовариств і Європейського 

союзу в програмах вищої юридичної освіти в Україні приділялося вкрай мало місця. 

У кращому випадку цьому питанню приділяли увагу в лекційних курсах з 

міжнародним правом, у тих розділах, які присвячувалися міжнародним 

організаціям. В якості таких організацій підносилися європейські співтовариства, а 

потім і Європейського союзу. З такою постановкою справи далі миритися просто 

неможливо. Інакше як елементарною правовою неграмотністю це назвати не можна. 

Закономірно, що сьогодні курс європейського права все частіше на самостійних 



засадах включається до програм юридичних факультетів університетів, інших 

вищих юридичних навчальних закладів. Україна в цьому відношенні доганяє інші 

країни. Обсяг, характер і методи викладання європейського права в Україні, 

зрозуміло, не можуть не відрізнятися від моделей, що застосовуються в державах – 

членах Європейського союзу. В цьому відношенні ми стоїмо ближче до США, 

Японії, інших країнах, що мають розвинуті економічні та інші відносини з 

європейськими співтовариствами і Європейським союзом, але не входять до їх 

складу. Втім, і тут відмінності досить істотні, що зумовлюється недавньою історією 

України.  

Висновок до питання № 1. Курс «Право Європейського союзу» носить багато 

в чому комплексний характер, пов'язаний з викладом матеріалу, початкові уявлення 

про якому повинні були бути отримані раніше. В європейському праві представлені, 

по суті, майже всі основні галузі права – як публічного, так і приватного, що лише 

підкреслює труднощі його освоєння. В курсі розглядаються аж ніяк не всі сторони і 

не всі питання європейського права. Адже в широкому сенсі саме поняття 

«європейське право» охоплює право всіх європейських організацій, включаючи Раду 

Європи, і механізм прийнятої ним у 1950 р. до Європейської конвенції про захист 

прав людини та основних свобод, а також Організацію Північноатлантичного 

договору (НАТО), Західноєвропейський союз, Організація економічного сприяння і 

розвитку (ОЕСР), Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та 

багато інших. В курсі трактуються тільки питання правопорядку Європейського 

союзу.  

Таке обмеження курсу європейського права не випадково. Правопорядок 

Європейського союзу являє собою найбільш важливий і навіть самий об'ємний 

розділ європейського права, але справа в іншому. Розвиток західноєвропейської 

інтеграції призвело до появи якісно нового, невідомого історії правового феномену. 

Це право, яке визначає організацію і діяльність структури, яка поєднує риси як 

міжнародної організації, так і конфедеративного, а то й федеративного союзу і 

водночас відрізняється від них. З практичної точки зору питома вага Європейського 

союзу також різко виділяє його з конгломерату європейських організацій. В 

майбутньому безсумнівно розшириться обсяг досліджуваного європейського права, 

в першу чергу за рахунок права Ради Європи, але, мабуть, це буде окремий розділ 

курсу, а можливо, і окремий курс.  

З одного боку, структура курсу побудована так, щоб дати уявлення про 

основні етапи розвитку правопорядку Європейського союзу. Такий підхід дозволяє 

розкрити закономірність і наступність етапів інтеграції, співвідношення об'єктивних 

і суб'єктивних факторів у цьому процесі, роль і місце в ньому права. Це важливо для 

викладання європейського права в будь-якій країні, але особливо необхідно для 

України, до якої довгий час не доходила значна частка інформації про найважливіші 

події, що відбувалися на заході Європейського континенту. 

 

2. Поняття та особливості європейського права та права Європейського Союзу 

 

 Європейське право – поняття багатозначне. По-перше, це окрема галузь 

права, яка має свій предмет і методи регулювання. По-друге, європейське право 



являє собою навчальну дисципліну, призначену для викладання системи знань про 

європейському праві та для підготовки фахівців для роботи у сфері правового 

регулювання. По-третє, європейське право виступає як наука, що вивчає основи 

європейського права, його історію, внутрішні закономірності функціонування, 

взаємозв'язку з іншими галузями права, структуру європейського права та 

узгодження його компонентів між собою, шляхи підвищення ефективності, 

тенденції розвитку та багато іншого.  

Європейське право, яке і сьогодні ще дуже молоде, стало цілком реальною 

галуззю права, до того ж розширює як територіальну сферу своєї дії, так і коло 

регульованих відносин. Пішли в минуле часи, коли це поняття умовне найчастіше 

бралося в лапки або супроводжувалося знаком питання, як би ставили під сумнів 

його достовірність. Сьогодні європейським правом практично користуються 

мільйони людей, так чи інакше залучених у відносини з участю європейських 

співтовариств і Європейського союзу, а також багатьох інших міжнародних 

організацій, насамперед Ради Європи з його системою захисту прав і основних 

свобод людини.  

Безумовно, мають рацію ті, хто сьогодні в європейському праві бачить в 

першу чергу регулювання економічних відносин на нашому континенті: торгівлі, 

банківських операцій, створення спільних підприємств, інвестиційних операцій. Але 

європейське право не зводиться до регулювання лише економіки. Воно охоплює 

значною мірою сферу громадянських прав і свобод, що особливо чітко проявляється 

у механізмі дії Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. 

Без глибокого знання європейського права неможливо розібратися у 

зовнішньополітичних стосунках, зрозуміти міжнародну політику у сфері безпеки, 

правильно оцінювати хід подій не тільки на Європейському континенті, і в усьому 

світі.  

Європейське право стало невід'ємною складовою частиною сучасного 

загальносвітового правового потенціалу. І хоча ще важко дати повну і остаточну 

характеристику всього того нового і значного, що внесено європейським правом у 

розвиток юридичної теорії і практики, без нього уявити собі право в цілому вже 

неможливо. Досить сказати, що в праві співтовариств успішно співіснують ідеї та 

норми континентального і загального права, принципи суверенітету і над 

національності, взаємоузгодженість, з одного боку, з міжнародним, а з іншого – з 

національним правом. З появою європейського права відкрився новий і дуже 

важливий етап всесвітньої історії держави і права.  

Нині європейське право – великий і розгалужений комплекс (фахівці 

користуються нерідко поняттям «правовий масив»), який включає норми, що 

відносяться до різних галузей права. Тут переплітаються норми публічного і 

приватного права, традиційних і нових галузей права. Європейське право 

відрізняється і тим, що нерідко відмовляється від стандартних, звичних підходів і 

йде власним шляхом. До його аналізу часто важко підходити з усталеними 

критеріями і уявленнями, бо його принципова новизна вимагає серйозного 

перегляду багатьох колишніх поглядів. З відомою часткою умовності можна 

говорити не тільки про комплексний, але і про «гібридний» характер європейського 

права, яке, розвиваючись, вбирає в себе все прогресивне, досягнуте в самих різних 



галузях права сучасного світу. Одночасно європейське право сміливо дивитися в 

майбутнє, створює і перевіряє на практиці нові інститути, процедури, традиції.  

Європейське право у певному сенсі є збірним поняттям, яке охоплює хоча й 

близькі і часом взаємопов'язані, але тим не менш різні правові феномени. Строго 

кажучи, одного, єдиного європейського права в природі не існує. Кожен раз, коли 

ми говоримо про європейське право, необхідно уточнювати, про що, власне, йде 

мова, що саме мається на увазі. Ситуація ускладнюється нерідко неоднаковим 

підходом до європейського права в різних країнах, що найчастіше відображає 

принципові відмінності щодо політичного керівництва тієї чи іншої країни до 

інтеграції.  

Найбільш широко поширене розуміння європейського права у двох сенсах – 

широкому і вузькому. Під європейським правом у широкому сенсі розуміється, як 

правило, правове регулювання відносин в Європі, які охоплюють організацію та 

діяльність практично усіх європейських міжнародних організацій, усю сукупність 

економічних, соціальних, політичних, наукових та культурних відносин. Мова, 

таким чином, йде про регіональне право, є в своїй основі не чим іншим, як 

міжнародним правом. Європейське право у вузькому значенні – це право 

європейських співтовариств, доповнене певною мірою правовим регулюванням 

усього Європейського союзу. Таке право вже багато в чому відійшло від 

міжнародного права і являє собою особливий правовий феномен.  

Європейське право як у вузькому, так і в широкому сенсі слова – це поняття, 

що потребують уточнення. Інакше можуть виникнути ускладнення з з'ясуванням 

суті проблем, що потребують правовому регулюванні, і з вибором адекватних 

правових актів та їх застосуванням. Особливо важливо мати на увазі наступне.  

Європейське право у вузькому значенні, як право співтовариств, являє собою 

окреме, особливе право, що має не лише свої межі, але і свою власну природу. Воно 

є новим правом, що істотно відрізняється від традиційного міжнародного права. Той 

факт, що співтовариства зі своїм правом входять до Європейського союзу, служать 

його головною опорою, не змінює суті справи: адже правове регулювання, яке 

доповнює в рамках Європейського союзу право співтовариств, це право іншого 

характеру. Воно охоплює ділянки міждержавного співробітництва, що виходить за 

межі співтовариств. А найголовніше відмінність полягає в тому, що за своєю 

природою таке «додаткове право» є не що інше, як міжнародне право.  

У країнах, що входять в даний час в Європейський союз, європейське право є 

предметом повсякденного практичного застосування. Воно стало майже настільки ж 

важливим і необхідним, що і внутрішньодержавне (національне) право. Бути 

фахівцем з європейського права у країнах Західної Європи означає можливість 

займатися престижною і добре оплачуваною юридичною роботою. Європейське 

право стало однією з обов'язкових дисциплін у програмах багатьох юридичних 

факультетів університетів країн Західної Європи. Існують кафедри європейського 

права, з цього предмету написані підручники і підготовлені інші навчальні 

матеріали, студенти здають іспити. У країнах Західної Європи регулярно 

проводяться теоретичні дискусії як за загальним, так і з приватним проблемам 

європейського права. Про це право пишуть газети, ведуть полеміку політики.  



Проте європейське право не замикається в межах регіону, на території якого 

воно безпосередньо діє. Воно активно застосовується також у сфері відносин, що 

розвиваються між Європейським союзом та іншими країнами. Тому вивчення 

європейського права стає практичною необхідністю для тих, хто займається 

бізнесом, політикою, розвитком культурних зв'язків, не кажучи вже про 

зовнішньополітичне співробітництво з участю Європейського союзу в цілому і 

окремих країн, що входять до його складу. Характерно, що європейське право є нині 

популярної навчальною дисципліною у системі юридичної освіти в США і в 

багатьох інших неєвропейських країнах.  

Висновок до питання № 2. Під європейським правом у широкому сенсі 

розуміється, як правило, правове регулювання відносин в Європі, які охоплюють 

організацію та діяльність практично усіх європейських міжнародних організацій, 

усю сукупність економічних, соціальних, політичних, наукових та культурних 

відносин. Мова, таким чином, йде про регіональне право, є в своїй основі не чим 

іншим, як міжнародним правом. Європейське право у вузькому значенні – це право 

європейських співтовариств, доповнене певною мірою правовим регулюванням 

усього Європейського союзу. Таке право вже багато в чому відійшло від 

міжнародного права і являє собою особливий правовий феномен.  

Європейське право набуває все більш важливе значення для України. 

Постійно розширюються економічні зв'язки нашої країни з Європейським союзом і 

вхідними в нього державами. Європейський союз сьогодні – це найбільший 

економічний і особливо торговий партнер України. Розвиток таких зв'язків 

обумовлює необхідність в знанні європейського права. Інтерес до європейського 

права підвищується в зв'язку з розробкою узгоджених правових засад відносин між 

Європейським союзом і Україною. Як вже говорилося, наша країна і Європейський 

союз уклали Угоду про партнерство і співробітництво, ратифікація якого 

відбувається і донині. 

 

3. Принципи права Європейського Союзу 

 

Право ЄС є динамічним явищем і динамічним процесом. Відповідно одним з 

ключових елементів такого процесу є правова інтеграція. Сьогодні вона виявляється 

в усуванні окремішності національного права країн-членів, що відбувається в межах 

процесів гармонізації, узгодження аж до уніфікації права цих європейських країн. 

Поглиблення правової інтеграції, що стоїть на порядку денному ЄС сьогодні, 

безумовно, є одним із ключових завдань правової доктрини. В контексті філософії 

права поділ на право ЄС та європейське право є доволі умовним та вторинним за 

своїм практичним змістом.  

До найважливіших рис, які повністю увібрало в себе право ЄС, є 

культуралізм, плюралізм, раціоналізм, динамізм, інтегралізм, професіоналізм, 

інструменталізм, легалізм, критицизм, європеїзм. Унікальна за своєю природою 

організація Європейського Союзу поєднує в собі риси як типової міжнародної 

організації, так і федерації (чи конфедерації). Право ЄС, натомість, є поєднанням 

рис національних правових систем держав – членів з рисами міжнародного права. 

Найбільший же вплив на формування права ЄС, з-поміж національних систем, 



мають риси французького права (найперше – адміністративного права, значною 

мірою також судового права) і німецького права (цивільного, господарського та 

торгового). Право ЄС поєднує в собі культуру континентального права та 

загального права (common law). Домінують риси права континентального, водночас 

присутність рис и common law виявляється в перейнятті англійських засад 

проведення судового процесу (adversary system), заслуховування іншої сторони (audi 

alteram parten), сприйняття способу ведення судового діалогу і надання переваги 

позасудовим способам розв’язання спорів. Прямування до уніфікації, інтеграції 

права в рамках ЄС не є вибудовуванням зовсім нової системи права, але зверненням 

до культурних традицій, сформованих раніше. Значна динаміка розвитку права ЄС 

спричиняє, з одного боку, те, що воно звертається до зразків з минулого, а з іншої, 

беручи до уваги сучасні потреби, – є правовим порядком, який піддається постійним 

змінам. В цьому сенсі право ЄС утворює певну одиничну цілісність, відокремлену 

однаково як і від національних правових систем (як континентальної, так і 

англійської культури), так і міжнародного права. Право ЄС утворює таким чином 

наднаціональну правову систему і правову культуру загальноєвропейського обсягу. 

Воно утворює організовану і структуровану систему правових норм, з її джерелами, 

власними інституціями, процедурами творення, інтерпретації і застосування, 

створюючи свого роду конгломерат норм держав-членів і міжнародних норм, та є 

„особливим правопорядком”.  

В порівняно короткій історії права ЄС утворилися певні принципи цієї 

правової системи, що ґрунтуються на збалансуванні інтересів всіх учасників при, 

наприклад, прийнятті рішень чи формуванні політики, що підкреслює панування 

діалогічності в європейській культурі, її дискурсивний характер та визнання 

інтерсуб’єктивності як основної соціокультурної парадигми та парадигми 

праворозуміння зокрема. Особливо вагомою в культурі права ЄС є роль мови. Право 

ЄС використовує офіційні мови Європейського союзу. Всі ці мови формально 

визнаються як рівно автентичні в багатосторонніх і багатомовних нормативних 

актах ЄС. 

Право Європейського Союзу є унікальною правовою системою, що 

функціонує паралельно із законодавством держав-членів ЄС. Норми права ЄС 

мають пряму дію в межах правових систем його держав-членів і в багатьох сферах 

регулюють питання, врегульовані національним законодавством. Особливо це 

стосується економічної та соціальної політики. ЄС засновує новий правовий 

порядок в рамках міжнародного права з метою взаємного соціального та 

економічного зростання держав-членів.  

Основними принципами права ЄС є примат права ЄС (обов’язок 

національного судді не застосовувати національні норми у випадку, якщо вони не 

відповідають праву ЄС; обов’язок держав-членів не ухвалювати закони, що не 

відповідають праву ЄС), пряме застосування (норми права ЄС застосовуються у 

державах-членах без подальшого схвалення національним законодавством; кожна 

особа може подавати клопотання про застосування права ЄС у його справі) та пряма 

дія.  

Принципи та характерні особливості європейського права. Принципи 

права Європейського Союзу зафіксовані в установчих договорах, а також у 



рішеннях Європейського Суду. Саме останньому належить вирішальна роль у 

розробці детальної класифікації принципів права ЄС. Суд сформулював і закріпив у 

своїх рішеннях систему основних початків, на якій повинна функціонувати й 

розвиватися правова система ЄС - принципи права Європейського Співтовариства.  

Принципи права ЄС включають дві групи: принципи, що визначають 

юридичну чинність норм і джерел права ЄС, їхнє співвідношення з національним 

правом держав-членів і загальні принципи права.  

Принцип верховенства права ЄС означає, що правові норми, що входять у 

загальноєвропейське право, мають пріоритет перед правилами, закріпленими в 

законодавстві окремої держави-члена. Даним принципом охоплюються не тільки 

установчі договори ЄС (будучи міжнародними договорами, вони відповідно до 

конституцій країн ЄС, як і більшості інших країн світу, мають більше високу 

юридичну чинність у порівнянні з актами «внутрішнього» права), але й всі інші 

законодавчі акти ЄС (регламенти, директиви, постанови), і вони мають на території 

кожної країни вищу юридичну чинність, навіть у тому випадку, якщо відповідна 

країна голосувала проти прийняття даного документа.  

Європейський Суд є головним гарантом дотримання принципу верховенства 

всіх правових актів ЄС. Національні суди у випадку сумнівів у відповідності 

внутрішнього права держави-члена праву ЄС, приймають рішення на підставі 

установчих договорів і законодавства ЄС, або звертаються в Європейський Суд із 

преюдиціальним запитом.  

Принцип прямої дії права ЄС, як і принцип верховенства, у найбільш повній 

послідовній формі встановлений рішеннями Європейського суду. Даний принцип є 

головною відмінністю права ЄС від міжнародного права, норми якого регулюють, 

насамперед, відносини держав і міжнародних організацій.  

Регламенти, прийняті інститутами ЄС, є актами прямої дії: з моменту 

затвердження Радою (комісією, Радою разом з Європарламентом) і вступу в 

чинність будь-якого регламенту ЄС, що втримуються в ньому положення стають 

безпосередньо діючим правом на всій території Європейського Союзу, 

обов’язковими як для держав-членів, так і для індивідуумів.  

Що стосується статей договору про ЄС, то для прямої дії права необхідно, щоб 

правила, що втримуються в них, були викладені ясно, в імперативній формі й не 

були додатково обумовлені результатами майбутньої діяльності держав-членів і 

інститутів. Якщо ж стаття має характер загального принципу або декларації, 

установлює мети й програму діяльності інститутів і держав ЄС, без точної й 

безумовної вказівки на конкретні права й обов’язки, що виникають у цьому зв’язку в 

держави, громадян і юридичних осіб, то мати пряму дію вона не буде.  

Так, стаття Договору про ЄС, установчі цілі ЄС і окремих загальних політик 

(напр. ст. 2, 117, присвячені цілям соціальної політики), не є безпосередньо чинними 

правилами, тобто не надають громадянам або юридичним особам певних 

суб’єктивних прав і не накладає на них обов’язків.  

Навпроти, ст. 12, що забороняє державам-членам збільшувати або вводити 

нові обмеження у взаємній торгівлі, є безпосередньо діючої, тому що «містить ясну 

й безумовну заборону, що є не позитивної, а негативним обов’язком [органів 

держав-членів]. Більше того, дану обов’язок не супроводжують застереження, що 



ставлять її виконання в залежність від прийняття в рамках національного права 

певних позитивних законодавчих мір. Сама природа даної заборони ідеально 

відповідає його здатності породжувати певні наслідки безпосередньо в правовий 

відносинах держав-членів їхніх суб’єктів».  

Аналогічні умови про «ясне та безумовне» формулювання прав і обов’язків 

держав і індивідуумів для додання їм чинності безпосереднього діючого джерела 

права діє й відносно директив ЄС.  

Незалежність європейського права. Автономність правового порядку 

Спільнот та однозначність його застосування у всіх країнах-членах багаторазово 

підкреслював Європейський Суд . Країни-члени, утворивши Спільноти, обмежили 

свою правотворчу діяльність і в результаті дозволили утворити правовий порядок, 

незалежний від національної та міжнародної правових систем. Цей порядок є 

однаково обов’язковим до виконання усіма країнами-членами та їх громадянами, а 

також повинен застосовуватися внутрішніми судами.  

Примат над національним правом. Принцип примату (першості) Спільнот над 

національним правом країн-членів регулює, як потрібно поводитися, якщо виникає 

конфлікт між нормою національного права та правом Спільнот. За таких умов право 

Спільнот має першість перед національною нормою. Слід підкреслити, що тут 

йдеться виключно про першість у застосуванні. Якщо в національному праві наявне 

положення, яке суперечить праву Спільнот, це не означає, що воно є автоматично 

недійсним, а лише забороняється його застосування. Першість права Спільнот є 

наслідком зобов’язального характеру нормативних актів вторинного права (ст. 249 

[189] Римського Договору) і знаходить підтвердження в практиці Європейського 

Суду .  

Безпосередність застосування. Безпосередність застосування права означає, 

що нормативні правові акти Спільнот є нормою прямої дії в країнах-членах без 

необхідності їх ратифікації чи інкорпорації з національним правом. Інакше кажучи, 

право Спільнот безпосереднім чином визнає право та накладає обов’язки на 

інституції спільнот, країни-члени та їх громадян. Цей принцип був визнаний 

Європейським Судом, незважаючи на початковий опір деяких країн-членів. .  

Принцип рівності (заборона дискримінації). Принцип рівності означає, що 

жоден громадянин ЄС не може бути дискримінований з огляду на його 

громадянство, стать, расу, етнічне походження, релігію, переконання, фізичні чи 

психічні недоліки, а також вік чи сексуальну орієнтацію.  

Принцип солідарності. Цей принцип сформульовано в статті 10 [5] Римського 

Договору: „Країни-члени вживатимуть усіх заходів загального чи приватного 

характеру, щоб забезпечити виконання зобов’язань, що випливають з цього 

Договору чи з дій, виконаних інституціями Спільноти. Ці країни будуть сприяти 

виконанню завдань Спільноти. Вони повинні утриматися від будь-яких дій, які 

могли б поставити під загрозу досягнення цілей цього Договору“. Принцип 

солідарності з одного боку означає, що країни-члени не можуть не виконувати права 

Спільнот, думаючи про свої національні інтереси, а з іншого – мусять робити все 

можливе, щоб постанови права Спільнот реалізувати якнайкраще.  

Принцип субсидіарності. Принцип субсидіарності окреслює поділ 

повноважень між країнами-членами та Спільнотою, що є сформульовано в ст. 5 [3b], 



доданій до Римського Договору Маастрихтським Договором: Спільнота діє в рамках 

своїх повноважень, визначених цим договором, та поставленими тут перед нею 

цілями. У сферах, які не підпадають під її виключну компетенцію, Спільнота діє 

відповідно з принципом субсидіарності. Тоді, коли цілі пропонованої дії не можуть 

бути досягнуті в достатній мірі країнами-членами, то беручи до уваги масштаби та 

результати пропонованої дії, можуть бути більш успішно досягнуті Спільнотою. 

Будь-які дії Спільноти не можуть провадитися далі того, що є необхідним для 

досягнення цілей цього Договору. Простіше кажучи, принцип субсидіарності 

означає, що справи, до яких Спільнота не має виключної компетенції, не можуть 

реалізовуватися, поки країна-член може самостійно досягти дану ціль, принаймні 

так само добре, як би це могла зробити Спільнота.  

Висновок до питання № 3. В порівняно короткій історії права ЄС утворилися 

певні принципи цієї правової системи, що ґрунтуються на збалансуванні інтересів 

всіх учасників при, наприклад, прийнятті рішень чи формуванні політики, що 

підкреслює панування діалогічності в європейській культурі, її дискурсивний 

характер та визнання інтерсуб’єктивності як основної соціокультурної парадигми та 

парадигми праворозуміння зокрема. Особливо вагомою в культурі права ЄС є роль 

мови. Право ЄС використовує офіційні мови Європейського союзу. Всі ці мови 

формально визнаються як рівно автентичні в багатосторонніх і багатомовних 

нормативних актах ЄС. Принципи права Європейського Союзу зафіксовані в 

установчих договорах, а також у рішеннях Європейського Суду. Саме останньому 

належить вирішальна роль у розробці детальної класифікації принципів права ЄС. 

Суд сформулював і закріпив у своїх рішеннях систему основних початків, на якій 

повинна функціонувати й розвиватися правова система ЄС - принципи права 

Європейського Співтовариства.  

 

4. Структура ЄС та система права ЄС 

 

Європейський Союз був і залишається складним явищем. До 1 грудня 2009 р. 

це об'єднання держав спочатку включало в себе три міжнародні регіональні 

організації інтеграційного типу та дві сфери міжнародного співробітництва. Ці 

складові частини представляли собою органічне ціле на основі інтеграційних цілей 

об'єднання держав-членів та єдності системи органів Союзу.  

Трьома міжнародними регіональними організаціями, що входили в ЄС, були 

Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС), Європейське співтовариство з 

атомної енергії (Євратом) та Європейське співтовариство, раніше мала назву як 

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) і з 1992 р. одержала сучасну назву у 

відповідності з Договором про Європейський Союз. Дані міжнародних організацій 

складали так звану першу опору (англ. — pillar) Європейського Союзу. Дві інші 

опори — це дві сфери співробітництва — Спільна зовнішня політика та політика 

безпеки (СЗПБ), а також Співробітництво поліцій і судових органів в кримінально-

правовій сфері (СПСО).  

Розуміння структури ЄС до набуття чинності Лісабонського договору стане 

більш зрозумілим, якщо скористатися засобом наочної ілюстрації. Європейський 

Союз у цьому випадку зображується у вигляді будівлі храму, що будується на 



єдиному фундаменті і складається з трьох частин. Три частини — це три опори, 

центральною з них є перша опора, свого роду «несуча конструкція» будівлі. В ролі 

фундаменту виступають держави — члени ЄС та інститути ЄС. Вся конструкція в 

цілому і є Європейський Союз.  

Ця конструкція називається також «Маастрихтської моделлю» Європейського 

Союзу (по імені міста Маастрихт, в якому був підписаний Договір про утворення 

Європейського Союзу 1992 року). Крім очевидних переваг — об'єднання раніше 

розрізнених областей, інтеграції під єдиний «дах», — ця модель мала багато 

суттєвих недоліків, що зумовили інституційну кризу Європейського Союзу і 

змусили «архітекторів» Союзу до проведення структурних реформ (Амстердамської 

(1997 р.), Ніццької (2001) та Лісабонської (2007 р.)).  

Структура Європейського Союзу (згідно з Лісабонським договором 2007 р.)  

«Локомотив» Європейського Союзу складається як би з «корпусу», 

«платформу» (або фундамент) якої складають держави-члени і народи Союзу, що 

складаються з громадян. Динаміку і здатність до прискореного розвитку надають 

йому «колеса», які як би представляють собою двоєдиний договір (конституційного 

за своєю суттю), тобто короткий і оновлений Договір про Європейський Союз і 

більш об'ємний і деталізований Договір про функціонування Європейського Союзу 

(раніше називався Договором про Європейське співтовариство 1957 р.).  

Розроблені і затверджені державами і народами договори реалізують надану 

ними Європейському Союзу компетенцію через інститути, які володіють владними 

повноваженнями і яких у новому Союзі вже не п'ять, а сім. Статус інституту 

отримав вищий орган політичної координації — Європейська рада, а також 

Європейський центральний банк. Спирається на укріплений «корпус» з держав, 

народів та інститутів, що функціонують на основі Договорів, єдиний Європейський 

Союз, який вже не ділиться на опори. Його доповнює у сфері своєї спеціальної 

компетенції Євратом (як організація, що складається при новому Європейському 

Союзі, що має той же склад і керована тими ж інститутами).  

Дві нові деталі «локомотива європейської інтеграції» зовні виділяються, 

нагадуючи обриси високої «труби» паровоза, — це Високий представник 

європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки (Високий 

представник) і один з провідних політичних керівників «нового» Європейського 

Союзу, яким є Голова Європейської ради, що обирається з числа перших осіб 

держав-членів на два з половиною роки.  

Цілі і завдання Союзу як «обтічника» показують основний напрямок цього 

руху «локомотива» по рейках інтеграції. Таким чином, на відміну від попередньої 

схеми Європейського «будинку» (храмової структури з трьох опор) нова схема 

точніше відображає більшу однорідність, єдність, керованість і динаміку «нового» 

Європейського Союзу, які надає йому Лісабонський договір 2007 р. 

З огляду на особливості устрою та компетенції ЄС, у системі права 

виділяються такі комплексні галузі:  

1. Право економічної інтеграції – правила, спрямовані на захист і регулювання 

принципів загального ринку, свободи руху товарів, послуг, трудящих, капіталів і 

платежів.  



2. Групи правових норм, закріплені в установчих договорах, у правових актах 

інститутів ЄС, якими здійснюється регулювання суспільних відносин в сфері різних 

загальних політик ЄС, у тому числі валютно-економічної політики.  

Висновок до питання № 4. При ознайомленні з правом європейського союзу 

можна виділити такі дві великі частини, а саме інституціональне право та 

матеріальне (субстанціональне) право. В інституціональному праві мова йде 

головним чином щодо проблеми політичної, адміністративної та юридичної 

організації Європейської спільноти. Це, по-перше, норми щодо статусу, функцій та 

повноважень численних органів і інституцій ЄС. Зокрема, до таких органів 

відносяться в першу чергу такі політичні органи як Європарламент, Європейська 

Рада та Європейська Комісія. Це також консультативні установи політичного або 

адміністративного характеру, а також судові та контрольні інстанції, а саме: Суд 

першої інстанції, Судова палата та Рахункова палата.  

По-друге, інституціональне право включає норми щодо джерел права в 

ієрархії юридичних актів в рамках ЄС, договорів та угод, регламентів, директив та 

рішень. Крім цього, сюди входять норми, що регулюють відносини і сполучення 

юридичного режиму ЄС з внутрішніми юридичними режимами країн-членів ЄС.  

У деяких наукових працях інституційне право ЄС далі підрозділяється на 

конституційне та адміністративне право. Останнє, за цією точкою зору, включає 

також процесуальні норми, пов’язані з оскарженням у Європейському Суді дій і 

рішень інститутів ЄС.  

Щодо матеріального права, воно, як видно з назви, включає в себе норми, що 

регулюють поведінку і діяльність індивідів та соціумів різних галузях права, що 

входять в сферу дії європейських договорів. Таким чином, мова йдеться про звід 

норм, що складають економічне право ЄС, мета якого – формування на всій 

території країн-членів ЄС єдиного внутрішнього ринку з вільним рухом людей, 

товарів, послуг та капіталів. В цілому матеріальне європейське право встановлює:  

– норми, що визначають режим економічних свобод, діючих по відношенню 

до різних учасників життя ЄС: конкретну організацію вільного руху фізичних осіб, 

майна; заборони дискримінації між країнами-членами ЄС; заборони дій, що 

протирічать принципам здорової конкуренції тощо; 

– принципи і норми здійснення загальних економічних заходів і дійв країнах-

членах ЄС. 

Матеріальне європейське право пов’язано з вивченням діючих в ЄС норм, які 

торкаються різних юридичних дисциплін і мають відношення до компетенції ЄС та 

інтегрованих у внутрішнє право країн ЄС. Таким шляхом поступово сформувалися 

спеціалізовані розділи європейського права: європейське торгівельне, сімейне, 

соціальне, а також сільськогосподарське, банківське, транспортне право тощо.  

Таким чином матеріальне європейське право – це предметне, діюче, щоденно 

застосоване, але інколи тяжко та довго розробляєме право майбутньої єдиної 

Європи. 

У той самий час матеріальне право прийнято також називати європейським 

правом. А інституційне право часто відомо під назвою права європейського союзу. 

 

ВИСНОВКИ 



 

Таким чином, пріоритет права Євросоюзу означає, що будь-які акти 

законодавчої, виконавчої або судової влади держав-членів, включаючи й положення 

національних конституцій, прийняті як до набуття чинності положеннями права 

Євросоюзу, так і ті, що можуть бути прийняті пізніше, не повинні застосовуватись, 

якщо вони суперечать положенням права Євросоюзу. 

Пряма дія норм права Євросоюзу у національних правопорядках держав-

членів означає, що положення права Євросоюзу можуть застосовуватися у 

національних судах поряд з положеннями внутрішнього права під час розгляду 

судових справ. 

Окрім цього, органи Євросоюзу або, як їх називають в установчих документах, 

інститути Євросоюзу мають компетенцію набагато ширшу, ніж відповідні 

структурні підрозділи міжнародних міжурядових організацій. Тому їх часто 

характеризують як наднаціональні. їх рішення є обов'язковими не тільки для 

держав-членів Євросоюзу, а й для всіх національних установ цих держав, а також 

для їх фізичних та юридичних осіб. 

На наш погляд, Європейський Союз має особливу правову природу, яка 

відрізняє його як від міжнародних міжурядових організацій, так і від держав. На 

сучасному етапі свого розвитку Євросоюз є міждержавним об'єднанням, яке поєднує 

риси міжнародної міжурядової організації та державоподібного утворення. За своєю 

юридичною природою право Євросоюзу становить особливу, третю систему права, 

яка діє поряд з міжнародним та внутрішнім правом. Право Євросоюзу має пріоритет 

порівняно з внутрішнім правом держав-членів, а деякі його норми наділені прямою 

дією у внутрішніх правопорядках цих держав. Усе це надає праву Євросоюзу 

особливого характеру, що відрізняє його як від права міжнародного, так і від права 

внутрішнього. 

Уявляється, однак, що питання про юридичну природу ЄС та його правову 

систему остаточно вирішить подальший розвиток правового співробітництва 

держав-членів ЄС. 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ № 1 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Право 

Європейського Союзу». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 1 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 1 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 



 

ТЕМА № 2:  

 

“Джерела права Європейського Союзу” 
 

 

2 години 
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1. Поняття джерел європейського права, їх особливості. 

2. Система джерел права ЄС. 

2.1. Лісабонська угода 2007 року та інші установчі договори. 

2.2. Вторинне та третинне право ЄС. 

3. Горизонтальна структура права ЄС. Галузі права ЄС. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначити джерела європейського права та права Європейського Союзу, 

докладно проаналізувати положення Лісабонської угоди 2007 року та інших 

установчих договорів. 

 

ВСТУП 

 

Система джерел європейського права відрізняється значною своєрідністю. 

Традиційно в правовій доктрині під джерелами права розуміються форми його 

вираження. Виділяють три головних різновиди джерел права: нормативно-правові 

акти, звичаї, судові прецеденти. Така класифікація джерел цілком застосовна і до 

європейського права. Однак останнє має безсумнівну специфіку, породжуваної 

особливостями його формування і функціонування. 

Розподіл європейського права на утворюючі його сегменти значною мірою 

визначено природою його джерел. Особлива значимість установчих актів для 

створення і функціонування Союзу послужила підставою для їхньої кваліфікації як 

акти конституційного значення. У свою чергу акти, що видаються на основі й у 

розвиток цієї "конституції" – регламенти, директиви, рішення, так само як і 

прецеденти, що створюються Судом ЄС, утворюють основні джерела вторинного 

права ЄС. 

Європейське право відрізняється порівняно високим рівнем пророблення його 

джерел. Складний, а часом навіть громіздкий і неповороткий механізм підготовки і 

прийняття нормативно-правових актів деякою мірою компенсується порівняно 

високою технічною досконалістю більшості актів. Робота численних експертів, 

робочих груп і інших підрозділів на попередніх стадіях підготовки і вироблення 

правових актів дає визначений позитивний ефект. Впровадження у 2007 році 

функціональної та інституціональної реформи значно спростило процедуру 

механізм прийняття рішень країнами-членами ЄС. 



1. Поняття джерел європейського права, їх особливості 

 

Право Євросоюзу за своєю структурою поділяється на первинне та вторинне. 

До первинного права ЄС належать норми міжнародних договорів, які становлять 

правову основу для функціонування всіх складових елементів, що формують 

Євросоюз. Первинне право ЄС створює правові засади для ухвалення законодавчих 

та інших правових актів Союзу. Вторинне право ЄС являє собою більш складну 

підсистему норм. До нього відносять норми, які закріплені в актах органів Союзу, а 

також у міжнародних угодах, що уклали між собою європейські співтовариства та 

інші суб'єкти міжнародного права. Вторинне право не повинно суперечити 

первинному, яке є основою правопорядку ЄС. 

При ознайомленні з правом європейського союзу можна виділити такі дві 

великі частини, а саме інституціональне право та матеріальне (субстанціональне) 

право. В інституціональному праві мова йде головним чином щодо проблеми 

політичної, адміністративної та юридичної організації Європейської спільноти. Це, 

по-перше, норми щодо статусу, функцій та повноважень численних органів і 

інституцій ЄС. Зокрема, до таких органів відносяться в першу чергу такі політичні 

органи як Європарламент, Європейська Рада та Європейська Комісія. Це також 

консультативні установи політичного або адміністративного характеру, а також 

судові та контрольні інстанції, а саме: Суд першої інстанції, Судова палата та 

Рахункова палата.  

По-друге, інституціональне право включає норми щодо джерел права в 

ієрархії юридичних актів в рамках ЄС, договорів та угод, регламентів, директив та 

рішень. Крім цього, сюди входять норми, що регулюють відносини і сполучення 

юридичного режиму ЄС з внутрішніми юридичними режимами країн-членів ЄС.  

У деяких наукових працях інституційне право ЄС далі підрозділяється на 

конституційне та адміністративне право. Останнє, за цією точкою зору, включає 

також процесуальні норми, пов’язані з оскарженням у Європейському Суді дій і 

рішень інститутів ЄС.  

Щодо матеріального права, воно, як видно з назви, включає в себе норми, що 

регулюють поведінку і діяльність індивідів та соціумів різних галузях права, що 

входять в сферу дії європейських договорів. Таким чином, мова йдеться про звід 

норм, що складають економічне право ЄС, мета якого – формування на всій 

території країн-членів ЄС єдиного внутрішнього ринку з вільним рухом людей, 

товарів, послуг та капіталів. В цілому матеріальне європейське право встановлює:  

– норми, що визначають режим економічних свобод, діючих по відношенню 

до різних учасників життя ЄС: конкретну організацію вільного руху фізичних осіб, 

майна; заборони дискримінації між країнами-членами ЄС; заборони дій, що 

протирічать принципам здорової конкуренції тощо; 

– принципи і норми здійснення загальних економічних заходів і дійв країнах-

членах ЄС. 

Матеріальне європейське право пов’язано з вивченням діючих в ЄС норм, які 

торкаються різних юридичних дисциплін і мають відношення до компетенції ЄС та 

інтегрованих у внутрішнє право країн ЄС. Таким шляхом поступово сформувалися 

спеціалізовані розділи європейського права: європейське торгівельне, сімейне, 



соціальне, а також сільськогосподарське, банківське, транспортне право тощо.  

Таким чином матеріальне європейське право – це предметне, діюче, щоденно 

застосоване, але інколи тяжко та довго розробляєме право майбутньої єдиної 

Європи. У той самий час матеріальне право прийнято також називати європейським 

правом. А інституційне право часто відомо під назвою права європейського союзу. 

Висновок до питання № 1. Право Євросоюзу за своєю структурою 

поділяється на первинне та вторинне. До первинного права ЄС належать норми 

міжнародних договорів, які становлять правову основу для функціонування всіх 

складових елементів, що формують Євросоюз. Первинне право ЄС створює правові 

засади для ухвалення законодавчих та інших правових актів Союзу. Вторинне право 

ЄС являє собою більш складну підсистему норм. До нього відносять норми, які 

закріплені в актах органів Союзу, а також у міжнародних угодах, що уклали між 

собою європейські співтовариства та інші суб'єкти міжнародного права. Вторинне 

право не повинно суперечити первинному, яке є основою правопорядку ЄС. 

 

2. Система джерел європейського права 

 

Особливості взаємодії між країнами-членами, міжнаціональний і 

наднаціональний характер правотворчості Європейського Союзу обумовлюють 

своєрідність структури європейського права. У ньому досить чітко просліджуються 

норми, зобов'язані своїм походженням міжнародно-правовому співробітництву 

держав, у даному випадку держав-членів Європейського Союзу, і норми, що 

формуються автономна його інститутами. Створення останніх засноване на 

уповноваженні, отриманому в результаті установлення Союзу і здійснення 

юрисдикційних повноважень, якими він наділений установчими актами. З погляду 

на умови і порядок формування норм європейського права, усі вони підрозділяються 

на три, хоча і не цілком рівні за обсягом і значимості, групи. По-перше, це норми 

первинного (основного) права; по-друге, норми вторинного (похідного) права; 

по-третє, норми третинного (додаткового) права. 

Європейський Союз створений і функціонує на основі установчих договорів. 

Самі ці договори були вироблені в результаті співробітництва між державами-

засновниками, підписані належним чином уповноваженими представниками 

відповідних держав, ратифіковані кожним з держав-членів на основі процедур, 

передбачених національним законодавством. Головна відмінна риса установчих 

договорів полягає в тому, що вони безпосередньо породжують права й обов'язки не 

тільки для держав-учасників, але і для приватних осіб (фізичних і юридичних) 

названих держав. Правові норми, закріплені в установчих договорах, утворюють 

конститутивну основу – фундаментальну базу Союзу. Вони у своїй сукупності 

одержали найменування первинного права. Їх можна вважати своєрідною 

Конституцією ЄС. 

Первинним джерелом права ЄС є: 1) короткий і оновлений Договір про 

Європейський Союз і 2) більш об'ємний і деталізований Договір про 

функціонування Європейського Союзу (раніше мав назву Договір про Європейське 

співтовариство 1957 р.). 



Ці установчі договори містять у собі основні фундаментальні положення щодо 

цілей ЄС, його організаційної структури, modus operandi (порядку дії), а також 

основні принципи економічного права ЄС. Таким чином, вони встановлюють 

конституційну структуру життя ЄС, тобто становлять той кістяк, який доповнюється 

законодавчими й адміністративними актами, що приймаються в інтересах 

співтовариства його органами.  

Норми первинного права, що містяться в установчих договорах, 

установлюють цілі, принципи і задачі Європейського Союзу, сферу його 

юрисдикції, порядок формування і функціонування інститутів, умови здійснення 

членства. Установчі договори визначають основні параметри європейського права, 

його особливості, умови і порядок застосування. 

Використовуючи змістовний критерій, норми первинного права цілком 

можуть бути порівнянні з національними конституційно-правовими 

встановленнями. Їхня поява значною мірою схожа на механізм дії установчої влади, 

що приймає і змінює основний закон. Носіями такої установчої влади виступають у 

даному випадку суверенні держави, що утворюють ЄС. Норми первинного права 

мають безумовне верховенство стосовно норм вторинного і значною мірою 

третинного права. Це дає підстави як доктрині, так і Суду ЄС кваліфікувати 

установчі акти як конституційну хартію, порівнянну з основним законом держави. 

Таке трактування було підтверджено Судом ЄС, зокрема, у висновку від 14 грудня 

1991 р. по питанню про відповідність установчим актам проекту договору про 

створення Європейського економічного простору. 

 

2.1. Лісабонська угода 2007 року та інші установчі договори 

 

Договір реформування або Лісабонська угода – нова базова угода щодо 

принципів функціонування Європейського Союзу. Офіційно іменується Лісабонська 

угода про внесення змін в Угоду про Європейський Союз й Угоду про заснування 

Європейської Спільноти, англ. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European 

Union and the Treaty establishing the European Community. Офіційне підписання 

Лісабонської Угоди відбулося 13 грудня 2007 року, після чого документ підлягав 

ратифікації національними парламентами 27 держав Євросоюзу. Станом на 13 

листопада 2009 року Угоду затвердили всі 28 країн ЄС. Угода набрала чинності 1 

грудня 2009 року. 

Новий договір покликаний замінити європейську конституцію, прийняття якої 

практично провалилося. Угода містить положення про інституційну реформу в 

Євросоюзі. Передбачено створення посади Президента ЄС, який обиратиметься на 

2,5 років і презентуватиме ЄС на міжнародних заходах. Договір містить положення 

про скорочення кількості єврокомісарів і депутатів Європарламенту. 

Європейські керівні інституції набрали більшої повноти влади у вирішенні 

загальних питань. До них відносять безпеку, боротьбу зі зміною клімату та 

міграційні проблеми. Всі дипломатичні функції опинилися в руках верховного 

представника Євросоюзу з зовнішньої політики. 

Формально новий договір не є конституцією – у ньому немає згадки про гімн 

чи прапор. Але документ зберіг всі ключові постанови про реформи, що були в 



первинному документі – євроконституції. Договір покликаний допомогти 

врегулювати кризу, що почалася в 2005 році, після того, як Франція та Нідерланди 

на своїх національних референдумах не підтримали європейську Конституцію. 

Лісабонський договір визначає цілі та цінності ЄС: забезпечувати людям 

простір свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів; працювати задля 

сталого розвитку Європи; сприяти соціальній справедливості та соціальному 

захисту;сприяти економічній, соціальній та територіальній згуртованості держав-

членів ЄС; підтримувати та поширювати цінності ЄС; робити внесок у захист прав 

людини, зокрема прав дитини. 

Цілі та цінності ЄС. Договір гарантує, що Європейський Союз буде: 

• Забезпечувати людям простір свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх 

кордонів. 

• Працювати задля сталого розвитку Європи на основі збалансованого 

економічного зростання та стабільності цін, високо конкурентоспроможної 

соціальної ринкової економіки, спрямованої на повну зайнятість та соціальний 

прогрес з високим рівнем захисту навколишнього середовища. 

• Боротися проти соціального відчуження та дискримінації, сприяти соціальній 

справедливості та соціальному захисту. 

• Сприяти економічній, соціальній та територіальній згуртованості та 

солідарності держав-членів. 

• Залишатися відданим економічному та валютному союзу з євро своєї 

валюти. 

• Підтримувати та поширювати цінності Європейського Союзу за його 

межами та робити свій внесок у мир, безпеку, сталий розвиток Землі, солідарність та 

взаємоповагу серед народів, вільну та чесну торгівлю та подолання бідності. 

• Робити внесок у захист прав людини, зокрема прав дитини, а також суворо 

дотримуватися та розвивати міжнародне право, зокрема дотримання принципів 

Хартії ООН. 

Основні положення Лісабонського договору 

Більше демократії, більше відкритості. Договір зміцнює голос громадянина в 

процесі ухвалення рішень. Новий інструмент залучення громадян до ухвалення 

рішень – так звана «Ініціатива громадян» – означає, що один мільйон осіб з 

декількох держав-членів може подати петицію до Європейської Комісії для 

внесення пропозицій щодо тих чи інших законопроектів. Таким чином, громадяни 

вперше отримують можливість прямо висловлюватися щодо законотворчого 

процесу в Європейському Союзі. 

Договір збільшує кількість сфер діяльності ЄС, щодо яких Європейський 

Парламент та Рада Міністрів діятимуть за процедурою «спільного ухвалення 

рішень». Це означає, що депутати ЄП, обрані напряму громадянами ЄС, мають 

більший вплив на законодавство та бюджет Союзу. 

Крім того, національні парламенти країн-членів отримали більше 

можливостей безпосередньо впливати на процес ухвалення рішень в ЄС. Нова 

система так званого завчасного попередження надає їм право вносити коментарі до 

законопроектів. Це гарантуватиме, що Європейський Союз не перебирає на себе 

вирішення питань, які краще розв’язувати на національному або місцевому рівнях. 



Швидше та ефективніше ухвалення рішень. Лісабонський договір спрощує 

процедури ухвалення рішень у ЄС. У Раді Міністрів більше питань вирішуються 

голосуванням кваліфікованою більшістю – замість процедури одностайного 

ухвалення рішень. Це робить реалізацію потрібних заходів швидшою та 

ефективнішою. 

Від 2014 року голосування кваліфікованою більшістю означатиме, що рішення 

Ради Міністрів потребуватимуть підтримки 55% держав-членів, які представляють 

щонайменше 65% населення ЄС. Така система надає ухваленим рішенням подвійної 

легітимності. Будь-які пропозиції щодо поширення голосування кваліфікованою 

більшістю на нові сфери діяльності ЄС здійснюються в межах чітких правил. Кожна 

держава-член ЄС повинна погодитися з будь-якою такою зміною, але національні 

парламенти матимуть право вето. 

Проте вирішення питань у таких важливих сферах політики як оподаткування 

та оборона й надалі потребуватимуть одностайності в голосуванні. 

Модернізуючи інституції ЄС. Ключова мета Лісабонського договору – 

оновити керівні інституції Європейського Союзу та зробити їх демократичнішими. 

Запроваджено нову посаду Високого представника з закордонних справ та 

безпекової політики, який водночас є Віце-президентом Європейської Комісії. Це 

зроблено для ефективнішої діяльності ЄС на міжнародній арені та задля кращого 

захисту інтересів та цінностей Союзу за кордоном. 

Також створено посаду Президента Європейської Ради. Європейська Рада 

обирає свого Президента на термін до 5 років. Мета створення нової посади полягає 

в забезпеченні постійності та узгодженості у здійсненні Європейською Радою своїх 

функцій. Це робить також більш прозорою та послідовною діяльність усього ЄС. 

Президента Європейської Комісії обирає Європейський Парламент за пропозицією 

Європейської Ради. 

Лісабонський договір закріплює та оновлює багато економічних положень, що 

їх містять попередні договори ЄС. Також він додає низку нових важливих сфер. 

Економічна політика. Договір закріплює зобов’язання досягти економічного 

та валютного союзу – із євро як валютою ЄС.  Сьогодні євро є валютою 16 держав-

членів Європейського Союзу. Економічний та валютний союз є основною метою 

ЄС. Він потрібен для забезпечення повернення Європи до добробуту та зайнятості. 

Європейський Союз у світі. ЄС зобов’язується поширювати його цінності у 

світі шляхом підтримки: 

• миру та безпеки; 

• стабільного та збалансованого розвитку Землі; 

• солідарності та взаємоповаги народів; 

• вільної та чесної торгівлі; 

• подолання бідності; 

• захисту прав людини; 

• дотримання міжнародного права і його покращення, як це визначено, 

зокрема, у Хартії ООН. 

Запровадження вищезгаданої посади Високого представника ЄС з 

закордонних справ та безпекової політики / Віце-президента Європейської Комісії 

надає більшої послідовності зовнішній діяльності Союзу й дозволяє йому мати 



єдину позицію на міжнародній арені. Лісабонський договір передбачає також 

створення Європейської служби зовнішньої дії, покликаної підтримувати Високого 

представника у його діяльності. 

Безпека та оборона. Лісабонський договір чіткіше визначає роль ЄС у сфері 

спільної зовнішньої та безпекової політики. Рішення з питань оборони потребують 

одностайного схвалення всіма 28 державами-членами ЄС. 

Ті місії, які ЄС виконував за його межами, мали на меті підтримку миру, 

попередження конфліктів та зміцнення міжнародної безпеки у контексті Хартії 

ООН. Договір розширює відповідні повноваження Європейського Союзу. Тепер до 

них входять операції з роззброєння, консультації та допомога з військових питань, а 

також допомога у відновленні стабільності після конфліктів. Також Договір надає 

можливість тіснішої співпраці у сфері оборони між тими державами-членами ЄС, 

які цього забажають. 

Крім цього, Лісабонський договір передбачає надання державами-членами 

цивільних та військових сил, потрібних для імплементації Спільної оборонної та 

безпекової політики. Договір визначає роль Європейської оборонної агенції. 

Лісабонський договір містить підпункт про солідарність у разі, якщо держава-член 

стає жертвою терористичної атаки, природної або техногенної катастрофи. 

Правосуддя та злочинність. Лісабонський договір містить нові важливі 

положення, які зміцнюють ЄС у боротьбі з міжнародною транскордонною 

злочинністю, нелегальною міграцією, торгівлею людьми, зброєю та наркотиками. 

Лісабонський договір робить цю сферу більш прозорою, зміцнює роль 

Європейського Парламенту та Європейського Суду. Він прискорює процес 

ухвалення рішень, збільшуючи кількість сфер, рішення у яких ухвалюють 

кваліфікованою більшістю. Крім цього, привнесені Лісабонським договором нові 

елементи допомагають Союзу та державам-членам забезпечити ефективніший 

захист фінансових інтересів та боротьбу з транскордонною злочинністю. 

Водночас ці нові положення враховують розмаїття правових систем та 

традицій держав-членів ЄС. Зокрема, передбачено право держави-члена не брати 

участі у нових заходах, якщо вона вважає, що ті впливатимуть на засадничі аспекти 

її системи правосуддя. 

Окремий виняток у Лісабонському договорі зроблено для Ірландії та 

Сполученого Королівства. Вони мають спільну правову систему та не є членами 

Шенгенської системи прикордонного контролю. Згідно зі спеціальними 

домовленостями, цим країнам дозволено вирішувати в кожній окремій ситуації, чи 

бути стороною законодавства ЄС у цій сфері. 

Соціальна політика. Лісабонський договір робить більш амбітними соціальні 

цілі ЄС. Йдеться про те, що Союз при виробленні своїх політик та в усіх своїх діях 

братиме до уваги потребу досягнення високого рівня зайнятості. 

Визнаною є ключова роль сфер економічних послуг – громадського 

транспорту, телекомунікацій, поштової служби, газо- та електропостачання. Роль 

ЄС тут обмежена, держави-члени мають більше свободи й гнучкості у постачанні та 

організації цих послуг і керуванні ними задля ефективної відповіді на потреби 

всередині країни. 



ЄС має утримуватися від будь-яких дій, що можуть послабити роль держави-

члена у забезпеченні охорони здоров’я, діяльності соціальних служб, поліції та 

служб безпеки. Також це стосується державних шкіл. 

Оплата праці, право на об’єднання та правила з організації страйків так само 

залишаються компетенцією держав-членів ЄС. 

Нові сфери співпраці. Договір містить важливі положення щодо низки нових 

сфер політики, зміцнюючи ЄС у боротьбі з міжнародною транскордонною 

злочинністю, нелегальною міграцією, торгівлею жінками та дітьми, наркотиками та 

зброєю. 

Але особливо актуальними в сучасному світі є зміни клімату та енергетика. 

Зміни клімату. Договір надає пріоритетності меті ЄС щодо просування 

стабільного та збалансованого розвитку в Європі на основі високого рівня захисту 

та поліпшення довкілля. Він містить зобов’язання ЄС щодо просування на 

міжнародному рівні заходів, покликаних подолати регіональні та глобальні 

екологічні проблеми, зокрема у контексті боротьби проти змін клімату. За умови 

зміцнення ролі ЄС щодо протидії змінам клімату він залишатиметься світовим 

лідером у боротьбі з глобальним потеплінням. 

Енергетика. Лісабонський договір містить нові положення, які забезпечують 

належне функціонування енергетичного ринку. Зокрема йдеться про положення, які 

стосуються енергопостачання та досягнення ефективності та економії енергії, а 

також розвитку нових та відновлюваних джерел. Для всіх держав-членів ЄС безпека 

енергопостачання є ключовим питанням майбутнього. Договір підтверджує 

відданість ЄС ідеї спільної європейської політики у сфері стабільної та 

збалансованої енергетики. 

Також Лісабонський договір забезпечує нові засади для співпраці держав-

членів ЄС у спорті, сферах гуманітарної допомоги, цивільного захисту, туризму та 

дослідження космосу. 

Права людини. Лісабонський договір визнає права, свободи та принципи, 

визначені у Хартії засадничих прав та робить її юридично обов’язковою. Держави-

члени ЄС підписали Хартію 2000 року. Статус Хартії як юридично обов’язкової 

означає, що під час підготовки та імплементації своїх законів ЄС повинен 

дотримуватися прав, що їх визначено в тексті Хартії. Держави-члени Союзу мають 

робити так само під час імплементації законодавства ЄС у себе. 

Права, які повинен мати кожен, включають захист особистих даних, право на 

притулок, рівність перед законом, заборону дискрімінації, рівність між чоловіками 

та жінками, права дітей та літніх людей, а також важливі соціальні права на кшталт 

захисту від нечесного звільнення та доступу до соціальної безпеки та допомоги. 

Договір також надасть ЄС можливість приєднатися до Європейської Конвенції 

з прав людини. Ця конвенція та Європейський Суд з прав людини, який стежить за її 

дотриманням, є основою захисту прав людини у Європі. 

Інституційні зміни. 

Європейський Парламент. Європейський Парламент – це інституція ЄС, 

депутатів якої напряму обирають громадяни держав Союзу і яка їх представляє. 

Лісабонський договір збільшує кількість сфер, в яких Європейський Парламент буде 

виконувати законотворчу роботу спільно з Радою Міністрів. Також він зміцнює свої 



повноваження щодо бюджету ЄС. Спільна законотворча діяльність Європейського 

Парламенту та Ради Міністрів називається спільним ухваленням рішень.  Відтепер 

процедура спільного ухвалення рішень стала „звичайною законотворчою 

процедурою”. Це посилює законодавчу владу ЄП. 

Європейська Рада. Європейська Рада складається з голів держав та урядів 

країн-членів ЄС: прем’єр-міністрів та президентів. Вона визначає політичне 

спрямування та пріоритети Європейського Союзу. Згідно з Лісабонським договором, 

Європейська Рада стала повноправною інституцією ЄС, її роль чітко визначено. 

Створено нову посаду Президента Європейської Ради, якого її члени обирають на 

термін до 5 років. Першим Президентом ЄР обрано Германа Ван Ромпея, який до 

того обіймав посаду прем’єр-міністра Бельгії. 

Наявність посади Президента Європейської Ради надає діям ЄС більшої 

видимості та послідовності. Президент головує на засіданнях Ради, спрямовує її 

роботу та представляє ЄС на найвищому рівні за кордоном. До набуття 

Лісабонським договором чинності у Європейській Раді головували голови держав, 

які позмінно очолювали ЄС протягом шести місяців свого Головування. 

Рада Європейського Союзу. Раду Європейського Союзу називають також 

Радою Міністрів. Вона складається з 28 державних міністрів, які представляють 

кожну державу-члена ЄС. 

Рада є ключовим органом ухвалення рішень, який координує економічну 

політику ЄС та відіграє центральну роль у зовнішній та безпековій політиці. Вона 

поділяє законотворчу та бюджетну компетенції з Європейським Парламентом. Після 

набуття Лісабонським договором чинності голосування кваліфікованою більшістю 

стає поширенішим, ніж одностайне голосування. Від 2014 року почне діяти система, 

яка називається “подвійною більшістю”: рішення Ради потребуватимуть підтримки 

55% держав-членів, які представляють щонайменше 65% населення Європи. 

Новацією Договору є також те, що у Раді Міністрів закордонних справ 

головуватиме Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та 

безпекової політики, який одночасно є Віце-президентом Європейської Комісії. 

В інших галузях, таких як сільське господарство, фінанси та енергетика, у Раді 

буде продовжувати головувати міністр країни, що протягом чергових 6-ти місяців є 

країною-головою ЄС. 

Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та безпекової 

політики, Віце-президент Європейської Комісії. Згідно з Лісабонським договором, у 

ЄС створено нову посаду керівника спільної зовнішньої та безпекової політики і 

спільної оборонної політики. Запровадження посади Високого представника 

Європейського Союзу з закордонних справ та безпекової політики, який одночасно є 

Віце-президентом Європейської Комісії, є вагомою новацією. Першою на цю посаду 

було призначено Кетрін Ештон, котра доти працювала Комісаром ЄС з питань 

торгівлі. Нині вона у своїй діяльності поєднує функції двох посад, які існували 

раніше: Високого представника зі спільної зовнішньої та безпекової політики та 

Комісара ЄС із зовнішніх відносин. 

Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та 

безпекової політики призначається Європейською Радою. Він (вона) головує у Раді 

міністрів закордонних справ та водночас є Віце-президентом Європейської Комісії. 



Високий представник має вносити пропозиції щодо сфери його компетенції, 

здійснювати зовнішню політику від імені Ради та представляти позицію ЄС на 

міжнародній арені. 

Європейська Комісія. Європейська Комісія створена для незалежного 

представництва інтересів ЄС як єдиного цілого. Вона звітує перед Європейським 

Парламентом. 

Єврокомісія є єдиною інституцією Союзу, наділеною правом ініціювати 

законопроекти. Комісія також реалізує політику ЄС у різних сферах, забезпечує 

виконання бюджету, керує програмами ЄС, представляє його на міжнародних 

переговорах, а також забезпечує правильне застосування договорів ЄС. 

На засіданні Європейської Ради у грудні 2008 року голови держав та урядів 

погодилися, що до складу Комісії входитимуть по одному представнику від кожної 

держави-члена ЄС. 

Лісабонський договір уточнює: 

• які владні повноваження належать компетенції ЄС, 

• які владні повноваження належать компетенції держав-членів ЄС, 

• які владні повноваження спільно належать і ЄС, і державам-членам Союзу. 

Договір чіткіше, ніж раніше, визначає межі владних повноважень ЄС. Основним 

правилом є те, що Європейський Союз зможе впливати лише в межах тих владних 

повноважень, які надали йому держави-члени. Він повинен поважати той факт, що 

усі інші владні повноваження залишаються у держав-членів ЄС. 

• ЄС має ексклюзивні владні повноваження у сферах дотримання правил 

конкуренції, монетарної політики єврозони та спільної торгівельної політики. 

• Держави-члени ЄС мають першочергову відповідальність у сферах охорони 

здоров’я, освіти та промисловості. 

• ЄС та його держави-члени мають спільну компетенцію у сферах 

внутрішнього ринку, сільського господарства, транспорту та енергетики.  

Отже, основними реформами, що були впроваджені Лісабонською угодою, є: 

– запровадження посади Високого представника із закордонних справ та 

політики безпеки, який представлятиме Союз на міжнародній арені, а також 

«постійного» Голови Європейської Ради (яка стає інституцією ЄС), котрого 

обиратимуть на 2,5 року, що забезпечить більшу узгодженість зовнішньої діяльності 

Союзу; 

– голосування за кваліфікованою більшістю (необхідно мати 55 % країн-

членів, які представляють не менше 65 % населення ЄС для прийняття рішення) 

почнеться з 2014 року, з врахуванням «компромісу Іоанніна», який дозволяє до 2017 

року будь-якій групі країн-членів ЄС (не менше чотирьох) вимагати нового 

обговорення текстів офіційних документів; 

– посилена роль національних парламентів. Законодавчі пропозиції 

Європейського Союзу («зелені книги», «білі книги», комунікації і законодавчі 

програми) відтепер скеровуються в національні парламенти для їх детального 

вивчення і тільки після цього виносяться на прийняття в ЄС; 

– кількість депутатів Європейського Парламенту мала зменшитися з 785 до 

750, починаючи з 2009 року, тобто після виборів до Європарламенту. Кількість 

депутатів визначається за коефіцієнтом від кількості населення країн-членів; 



– Європейська група набула статусу офіційного органу ЄС, наділеного 

функцією координації економічних політик країн-членів зони євро; 

– в Європейському Суді створено три додаткові посади генеральних адвокатів, 

з яких одну займає представник Польщі, що було зроблено на вимогу останньої; 

– Хартія основних прав, яка набрала чинності в усіх країнах-членах 

Європейського Союзу, окрім Великої Британії і Польщі, визначає обов'язковість 

дотримання прав людини; 

– стосовно контролю за імміграцією в проекті договору вказано, що ЄС 

розвиває політику, спрямовану на «забезпечення контролю осіб і ефективне 

спостереження перетину зовнішніх кордонів». 

 

2.2. Вторинне та третинне право ЄС 

 

На базі правових установлень первинного права формуються і вводяться в дію 

норми вторинного права. Вторинне право утворять ті правові норми, що видаються 

як юридично обов'язкові розпорядження інститутами Європейського Союзу і які 

регулюють у рамках юрисдикції Співтовариств і Союзу відносини між суб'єктами 

права ЄС. Видавані інститутами Союзу, вони обов'язкові не тільки для приватних 

осіб, як фізичних, так і юридичних, але і для держав-членів ЄС. 

Норми вторинного права ЄС, вироблені на основі первинного, створюються 

автономно і приймаються інститутами Європейського Союзу. Вони діють і 

застосовуються в рамках Союзу відповідно до його цілей і принципів і в межах 

юрисдикції ЄС. Саме норми вторинного права забезпечують реальне 

функціонування інститутів Європейського Союзу, досягнення цілей і рішення задач, 

що постають перед ними. Інакше кажучи, вторинне право – це продукт 

життєдіяльності самого ЄС, результат правотворчості інститутів Союзу, створених 

на основі установчих договорів. Межі й умови цієї життєдіяльності визначені 

установчими актами. Відповідно до першого абзацу ст. 3-У (н.н. ст. 2) Договору об 

ЄС Співтовариство діє в межах юрисдикції, який воно наділено, і з метою, що 

визначені даним Договором. 

Вторинне право включає основний масив норм європейського права. Головні 

відмінні риси їхнього правового режиму – верховенство стосовно національних 

правових установлень, пряма дія, інтегрованість у національне право і 

забезпеченість юрисдикційним захистом. 

Вторинне законодавство складають правила, директиви, рішення, 

рекомендації та думки органів європейського Союзу; міжнародні договори з 

країнами, що не входять до складу ЄС; угоди про асоціацію, угоди про партнерство і 

співробітництво; основні принципи міжнародного права; угоди між країнами-

членами Європейського Союзу; правові інструменти співтовариства як вторинне 

джерело права ЄС. 

Право, створене органами ЄС на виконання повноважень, наданих 

установчими договорами, називають вторинним законодавством. Його вважають 

другим найбільшим за обсягом джерелом права ЄС. До цієї категорії входить велика 

кількість законодавчих актів, різних за типом, порядком дії та прийняття. При 

заснуванні співтовариства головним завданням у сфері законотворення було 



визначення того, які форми матимуть законодавчі акти ЄС, яку сферу дії вони 

охоплюватимуть та який ефект справлятимуть. Органи співтовариства були 

покликані встановити однакові економічні, соціальні та екологічні умови життя в 

різних країнах-членах ЄС і зробити це в найбільш ефективний спосіб, аби 

впровадження їх рішень не залежало від "доброї волі" країн-членів. Передбачалося, 

що для всіх жителів країн-учасниць ЄС повинні бути створені найкращі з можливих 

умови життя, але за цього право ЄС не повинно втручатися в національну систему 

права більше, ніж це необхідно. Отже, законодавча система співтовариства 

базується на такому принципі: якщо в усіх країнах-учасницях ЄС мають бути вжиті 

однакові навіть у деталях заходи, то національні правові механізми повинні бути 

замінені законодавством ЄС; проте якщо це не є необхідним, то в рамках 

національної правової системи країн-учасниць мають бути створені належні правові 

механізми. Засновуючись на цьому принципі, співтовариством було розроблено 

велику кількість правових механізмів для того, щоб забезпечити їх спільне з 

національними правовими системами функціонування при виконанні різноманітних 

завдань. По-перше, найбільш радикальним механізмом є заміна національних 

правил нормами ЄС. По-друге, існують такі норми співтовариства, які впливають на 

правові системи країн-учасниць лише опосередковано. По-третє, можуть уживатися 

заходи, котрі впливають лише на певну (визначену або невизначену) кількість 

адресатів з огляду на необхідність урегулювання конкретної ситуації. І нарешті, 

передбачено також існування таких правових актів, які не мають зобов’язальної 

сили ні для країн-учасниць, ані для їх громадян. 

Нормативні акти ЄС з врахуванням спрямування (тобто того, для кого вони 

призначені) та сили дії правових інструментів можна класифікувати таким чином: 

Регламенти (regulations), або "закони ЄС", є такими правовими 

інструментами, які дають органам ЄС змогу безпосередньо впливати на національне 

законодавство держав-членів. Існують дві дуже незвичні для міжнародного права 

особливості, які відмежовують їх від інших подібних правових актів: по-перше, 

вони діють для всіх країн-учасниць однаково, не зважаючи на кордони; по-друге, 

вони застосовуються напряму, тобто не потребують імплементації в національне 

законодавство і вважаються його безпосередньою складовою з моменту набуття 

чинності. Вони визначають мету і засоби її досягнення. Всі пункти правил 

регламентів є обов’язковими для виконання, а відтак будь-яке неповне або 

вибіркове застосування їх виключається. Регламенти мають визначальне значення в 

системі законодавства ЄС. Наприклад, 1990 року було прийнято 4000 таких 

документів. Відповідно до принципу розділення повноважень існують регламенти 

Ради ЄС, регламенти Європейської комісії, а також спільні регламенти Ради ЄС, 

Європейської комісії та Європейського парламенту, ідентичні за характером та 

дієвістю. Регламенти мають загальну (тобто безособову) дію. Вони стосуються 

систем або структур, а не окремих осіб чи певних організацій. Регламенти 

застосовуються прямо в кожній державі-учасниці. Перенесення їх до національного 

законодавства відбувається автоматично. Регламенти набирають чинності 

одночасно й однаково в усіх державах-учасницях. У кожному регламенті 

визначається дата початку їх застосування, вони вступають у силу лише за умови їх 

обов’язкового опублікування в "Офіційному бюлетені ЄС". Більша частина 



регламентів ЄС стосуються спільної аграрної політики, але також значною мірою і 

законодавства про конкуренцію. 

Директиви, або засоби гармонізації, зобов’язують кожну державу-учасницю 

досягати наміченого результату, лишаючи вибір порядку і засобів виконання цього 

завдання за національними владними структурами. З юридичної точки зору, 

директиви не мають загальної дії, але на практиці (за певними винятками) вони 

застосовуються у відношенні до сукупності держав-учасниць. Характер їх 

виконання варіюється в різних країнах-членах, оскільки директива передбачає 

обов’язковість результату, а засоби його досягнення держави визначають на свій 

розсуд. На практиці директиви відрізняються високою точністю, і тому держави-

учасниці мають дуже обмежений простір для маневрування. Нині контроль з боку 

ЄС за виконанням директив у відведені строки посилюється. Директиви також 

мають велике значення у системі законодавства ЄС. Проте на відміну від 

регламентів їх основною метою є не уніфікація законодавства країн-учасниць, а 

його гармонізація. Директива є основним інструментом побудови спільного ринку. 

Європейське аграрне право, право товариств, соціальне право будуються за 

допомогою директив і гнучко поєднують волю Союзу з національними формами 

застосування. З 1984 по 1993 рік було прийнято 300 директив для реалізації ідеї 

спільного ринку. Відтак директиви часто використовувалися для гармонізації 

національної політики, яка стосується спільного ринку, наприклад, системи 

оподаткування, закону про підприємства, митної справи, інвестиційного контролю, 

переміщення робочої сили, офіційного визнання спеціалістів, відповідальності за 

якість продукції, що випускається (для цього застосовуються жорсткі стандарти 

визначення якості продукції), законів, що стосуються екології, тощо. Як і регламент, 

директива має бути опублікована в "Офіційному бюлетені ЄС", але в даному 

випадку публікація не є умовою набуття цим документом чинності. 

Існує кваліфікаційний різновид цих актів: а) рамкові директиви і б) звичайні 

директиви. Перші утворять самостійну групу актів, ієрархічно не підлеглих 

регламенту. Другі можуть містити більш детальну регламентацію, особливо якщо 

вони приймаються на основі й у виконання регламенту. У цьому випадку має місце 

ієрархічна співпідпорядкованість. 

Однієї зі сфер, у якій директиви використовуються особливо широко, є 

здійснення заходів щодо гармонізації національного права. У цьому випадку 

вказується, які саме цілі і результати повинні бути досягнуті, для того щоб усунути 

зіткнення (колізію) норм національного права різних держав-членів у тій чи іншій 

області, але при цьому не вказується, яким образом ця мета повинна бути досягнута 

національною владою. 

Директиви можуть бути адресовані як усім державам-членам Союзу, у цьому 

випадку вони обов'язково публікуються в "Журналь офисьель" (Journal officiel), так і 

окремим державам-членам Союзу. У цьому випадку може бути достатня їхня 

нотифікація. Директиви набирають сили з дати їхнього опублікування чи 

нотифікації, а не з моменту витікання терміну, установленого для їхнього 

здійснення. Це особливо важливо мати на увазі в зв'язку зі стислістю термінів 

давнини за позовами про анулювання. 



Індивідуальні рішення (Європейської комісії чи Ради Європейського Союзу), 

або "адміністративні засоби", – це документи, всі елементи яких є обов’язковими 

для виконання визначеними ними суб’єктами. Їхня відмінна риса полягає в тому, що 

це акти індивідуального, а не загального характеру. Будучи обов'язковими для своїх 

адресатів у всіх своїх складових частинах, вони, як правило, стосуються 

спеціальних, вузьких, нерідко технічних питань і обов'язкові тільки для тих суб'єктів 

європейського права, яким вони адресовані. Причому адресатом не обов'язково 

повинна виступати держава, це можуть бути визначені категорії юридичних осіб або 

навіть окремі юридичні особи. За загальним правилом, рішення нотифікуються 

(повідомляються) тим суб'єктам європейського права, яких вони безпосередньо 

стосуються і які виступають як виконавці відповідних розпоряджень. Самі рішення 

є адміністративними інструментами застосування права Союзу. Прикладом цього 

може слугувати рішення Ради ЄС від 19 листопада 1990 року (90/674/СЕЕ) стосовно 

створення Європейського банку реконструкції та розвитку. Публікація рішень в 

"Офіційному бюлетені ЄС" обов’язкова, проте це не є умовою набуття ними 

чинності. 

Рекомендації і думки (Єврокомісії та Ради) не мають обов’язкової сили. Відтак 

вони слугують не джерелом права, а скоріше корисним інструментом орієнтації 

поведінки і законодавства держав. Ці документи адресуються державам та 

учасникам економічної діяльності. Думки й рекомендації відображають лише 

погляд, часто спрямований на перспективу. Прикладом може бути рекомендація 

Єврокомісії від 22 травня 1990 року стосовно необхідності прийняття 

"європейського переліку" професійних захворювань. 

Разом з тим варто мати на увазі, що сама процедура прийняття рішень у 

рамках Європейського Союзу побудована таким чином, що нерідко для прийняття 

нормативно-правового акта, особливо загального характеру, потрібно попереднє 

одержання висновку з боку консультативно-допоміжних органів. Так, при виданні 

регламентів, що відносяться до сфери економічного і соціального співробітництва, 

інститути Європейського Союзу повинні в обов'язковому порядку запитувати 

висновок Економічного і соціального комітету, а при прийнятті нормативно-

правових актів, що відносяться до здійснення регіональної політики, необхідно 

запросити думку Комітету регіонів. Сам по собі висновок цих консультативних 

органів не є обов'язковим для інститутів, що приймають чи регламент директиву. 

Однак якщо такий висновок не буде запитано, то це може служити підставою для 

анулювання прийнятого нормативно-правового акта у зв'язку з істотним пороком 

форми. (При ігноруванні висновку, що має обов'язкову силу, підставою для 

пред'явлення позову і скасування акта є порушення компетенції.) 

Отже, нормативно-правові акти ЄС утворять основну і найбільш численну 

частину джерел європейського права. За роки існування Союзу їх уже прийнято 

багато тисяч. Показово, що нерідко критики діяльності Європейського Союзу в 

окремих країнах звертають увагу на те, що число нормативно-правових актів, що 

видаються у Брюсселі, помітно перевершує число нормативно-правових актів, що 

видаються національними державними органами. Це часом служить підставою для 

твердження про те, що за допомогою європейського права Європейський Союз 

підкоряє собі суверенні держави і визначає їхню законодавчу і правову політику. У 



дійсності, такого роду твердження помітно перебільшені. Справа полягає в тім, що 

якщо навіть за числом актів інститути Європейського Союзу перевершують 

національні державні органи, то в той же час не можна не звернути увагу на те, що 

дуже багато регламентів і директив стосуються чисто технічних питань і ніяк не 

торкаються основ регулювання суспільних відносин у суверенних державах-членах 

Європейського Союзу. 

Третинне право (іноді використовують термін "комплементарне" – від фр. 

complementaire – додаткове) включає правові норми, джерелом яких є інші акти, ніж 

установчі чи договори акти, видавані інститутами ЄС. До їхнього числа відносять у 

першу чергу угоди і конвенції, що укладаються державами-членами з метою 

реалізації розпоряджень, що містяться в самих установчих договорах. Таке, 

наприклад, положення ст. 220 (н.н. ст. 293) Договору про ЄС, що передбачає у 

випадках необхідності проведення переговорів між державами з метою 

забезпечення фізичним і юридичним особам тих же прав, що надаються 

національним фізичним і юридичним особам: усунення подвійного 

оподатковування, взаємне визнання компаній і фірм і збереження прав юридичної 

особи при зміні резиденції, спрощення формальностей, необхідних для взаємного 

виконання судових і арбітражних рішень. Міжнародно-правова природа таких актів 

очевидна, і, як наслідок, вони не підпадають автоматично під юрисдикцію Суду ЄС. 

Однак на практиці, будучи закритими угодами, застосовуваними в рамках ЄС, 

вироблюваними при участі інститутів ЄС і підлягаючими обов'язкової й 

одноголосної ратифікації держав-членів ЄС, вони містять звичайно відповідне 

застереження, що підкоряє їхньої юрисдикції Суду ЄС. Такі, наприклад, 

Брюссельська конвенція від 27 вересня 1968 р. щодо судової юрисдикції і виконання 

рішень в області цивільного і торгового права, Конвенція від 29 лютого 1968 р. про 

взаємне визнання чи компаній Конвенція про усунення подвійного оподатковування 

від 23 липня 1990 р. До числа такого роду конвенцій відносяться також угоди, що, 

не будучи прямо передбачені установчими договорами, відповідають тим же цілям. 

Наприклад, Неаполітанська конвенція 1967 р. про співробітництво митних служб, 

Римська 1980 р. про закон, застосовному до контрактних зобов'язань, і ін. 

Міжнародні договори співтовариства. Ще одним джерелом права ЄС є його 

міжнародні договори, що пов’язано з роллю співтовариства на міжнародній арені. У 

такий спосіб співтовариство може укладати міжнародні угоди з країнами, які не 

входять до його складу, а також з іншими міжнародними організаціями. Ці угоди 

охоплюють велике коло відносин – від співробітництва у сфері торгівлі, 

промисловості, технічної та наукової кооперації до торгових угод щодо окремих 

товарів. Разом зі зростанням економічної могутності та торгової активності країн-

членів ЄС протягом останніх років суттєво зросла і кількість міжнародних 

договорів, укладених співтовариством з країнами, які не входять до складу цієї 

організації. 

Можна виділити два основних види міжнародних договорів між Європейським 

Союзом і країнами, які не входять до його складу: Угоди про асоціацію закріплюють 

особливий вид відносин між ЄС і іншими країнами, які не обмежуються лише 

торгівлею і включають також тісне економічне співробітництво та фінансову 

допомогу. Існує два різних види угод про асоціацію: по-перше, це угоди, які 



запроваджують особливі зв’язки між окремими країнами-учасницями ЄС і країнами, 

які не входять до його складу; по-друге, це угоди, метою яких є підготовка до 

вступу до ЄС або створення митного союзу. Основною причиною укладення угод 

про асоціацію першого типу можна назвати існування тісних економічних, 

історичних і політичних зв’язків між країнами-учасницями ЄС та іншими 

державами, як, наприклад, зв’язки між Бельгією, Францією, Нідерландами, Італією і 

їхніми колишніми колоніями. Запровадження в межах співтовариства єдиної 

системи тарифів без преференцій серйозно ускладнило б розвиток торговельних 

відносин з такими країнами. З огляду на це було укладено спеціальні угоди, 

покликані обмежити дію деяких положень про вільну торгівлю у відношенні до 

таких країн. Водночас було значно знижено тарифи на товари походженням із цих 

країн. Фінансова та технічна допомога співтовариства цим країнам надавалася через 

Європейський фонд розвитку. 

Асоціація може також відіграти роль підготовчого етапу до вступу в ЄС. Вона 

може слугувати попередньою стадією процесу приєднання, протягом якої країна, що 

виявила бажання влитися до складу ЄС, може працювати над перетворенням власної 

економіки відповідно до стандартів співтовариства. Цей шлях виявився дуже 

корисним для Греції, яка була асоційованим членом ЄС починаючи з 1962 року. 

Інша угода про асоціацію була укладена в 1964 році з Турецькою Республікою, 

однак цей досвід виявився для неї далеко не таким успішним. 

Дві інші угоди про асоціацію, метою яких було створення митного союзу, 

були укладені з Мальтою в 1971 році та з Кіпром у 1973 році. Подібна стратегія ЄС 

мала місце й у відносинах з країнами Центральної та Східної Європи. "Європейські 

угоди", укладені з Польщею, Угорщиною, Чеською Республікою, Словаччиною, 

Болгарією та Румунією, мали на меті здобуття цими країнами членства в ЄС у 

майбутньому. Завданням таких угод є допомога таким країнам у створенні 

необхідних передумов для здобуття членства в Союзі. Окремо слід виділити угоди 

про асоціацію, укладені з Польщею, Угорщиною, Чеською Республікою та Кіпром. 

Як уже зазначалося, ці країни вже пройшли попередню стадію переговорів про 

приєднання і в них розпочався процес моніторингу національного законодавства на 

предмет його відповідності вимогам співтовариства (так звана screening procedure). 

Угоди про партнерство та співробітництво не ставлять такої далекосяжної 

мети, як угоди про асоціацію; вони зорієнтовані головним чином на інтенсифікацію 

економічного співробітництва. Яскравим прикладом таких угод є договори, укладені 

з державами колишнього СРСР, у тому числі з Україною. Угоди такого типу було 

укладено також із країнами Магрибу (Алжиром, Марокко і Тунісом) та Машреку 

(Єгиптом, Йорданією, Ліваном і Сирією), а також з Ізраїлем. 

Висновок до питання № 2. Особливості взаємодії між країнами-членами, 

міжнаціональний і наднаціональний характер правотворчості Європейського Союзу 

обумовлюють своєрідність структури європейського права. У ньому досить чітко 

просліджуються норми, зобов'язані своїм походженням міжнародно-правовому 

співробітництву держав, у даному випадку держав-членів Європейського Союзу, і 

норми, що формуються автономна його інститутами. Створення останніх засноване 

на уповноваженні, отриманому в результаті установлення Союзу і здійснення 

юрисдикційних повноважень, якими він наділений установчими актами. З погляду 



на умови і порядок формування норм європейського права, усі вони підрозділяються 

на три, хоча і не цілком рівні за обсягом і значимості, групи. По-перше, це норми 

первинного (основного) права; по-друге, норми вторинного (похідного) права; 

по-третє, норми третинного (додаткового) права. 

 

3. Горизонтальна структура права ЄС. Галузі права ЄС 

 

Система права ЄС постійно змінюється. Але це не означає, що не можна 

виділити такі її окремі складові, як галузі та інститути. До галузей права ЄС 

належать: сукупність правових норм, які визначають правове становище Союзу; 

правове регулювання внутрішнього ринку; торгівельне та комерційне право; право 

конкуренції; право охорони навколишнього середовища; право щодо державних 

замовлень; трудове право; право зовнішніх зносин тощо. 

З огляду на особливості устрою та компетенції ЄС, у системі права 

виділяються такі комплексні галузі:  

1. Право економічної інтеграції – правила, спрямовані на захист і регулювання 

принципів загального ринку, свободи руху товарів, послуг, трудящих, капіталів і 

платежів.  

2. Групи правових норм, закріплені в установчих договорах, у правових актах 

інститутів ЄС, якими здійснюється регулювання суспільних відносин в сфері різних 

загальних політик ЄС, у тому числі валютно-економічної політики.  

Щодо інститутів права Євросоюзу, то можна говорити про два їх види. По-

перше, це інститути, що є загальними для всієї системи права ЄС. До них належать 

визнання, правонаступництво, відповідальність. Окрім цього, у кожній галузі права 

Євросоюзу формуються свої інститути. В межах правового регулювання 

внутрішнього ринку ЄС існують такі інститути, як свобода пересування товарів, 

вільний рух людей, свобода економічної діяльності і надання послуг, вільний рух 

капіталів. 

Право конкуренції охоплює інститут забезпечення рівних можливостей для 

суб'єктів підприємницької діяльності на ринку ЄС та інститут державної допомоги. 

У галузі торгівельного та комерційного права формуються такі інститути, як право 

компаній, право на промислову та інтелектуальну власність, банківське право, 

страхове право тощо. 

Законодавство ЄС щодо захисту довкілля містить окремі групи норм, які 

регулюють охорону живої природи, питання боротьби із забрудненням повітря та 

шумом, обмеження хімічного забруднення та утилізацію відходів, питання боротьби 

за чистоту води тощо. У рамках права ЄС щодо державних замовлень є групи норм, 

що регулюють діяльність державних та комунальних установ у сферах виконання 

робіт, поставок та надання послуг. Право зовнішніх зносин ЄС охоплює такі 

нормативні масиви, як договірне право ЄС, дипломатичне право ЄС, норми, що 

регулюють здійснення СЗППБ, СПБО, СТП. 

До вищезгаданих галузей права ЄС треба віднести також групи норм, що 

регулюють європейську інтеграцію у сфері мирного використання атомної енергії. У 

цій сфері так званої секторної інтеграції склалися та діють окремі нормативні 

масиви в рамках Євроатома. 



Характеристика системи права ЄС буде неповною, якщо не звернути уваги на 

таку її особливість: названі галузі та інститути права Євросоюзу, як правило, не 

охоплюють повністю правовідносини у тій чи іншій сфері правового регулювання, а 

лише доповнюють відповідні галузі національного права держав-членів. Винятками 

з цього правила є норми, що визначають правовий стан ЄС та право зовнішніх 

зносин ЄС. Тому будь-яка стратегія на зближення законодавства третіх країн, 

включаючи Україну, до права ЄС повинна враховувати цю особливість системи 

права європейського інтеграційного об'єднання. 

Висновок до питання № 3. Система права ЄС постійно змінюється. Але це не 

означає, що не можна виділити такі її окремі складові, як галузі та інститути. До 

галузей права ЄС належать: сукупність правових норм, які визначають правове 

становище Союзу; правове регулювання внутрішнього ринку; торгівельне та 

комерційне право; право конкуренції; право охорони навколишнього середовища; 

право щодо державних замовлень; трудове право; право зовнішніх зносин тощо. 

З огляду на особливості устрою та компетенції ЄС, у системі права 

виділяються такі комплексні галузі:  

1. Право економічної інтеграції – правила, спрямовані на захист і регулювання 

принципів загального ринку, свободи руху товарів, послуг, трудящих, капіталів і 

платежів.  

2. Групи правових норм, закріплені в установчих договорах, у правових актах 

інститутів ЄС, якими здійснюється регулювання суспільних відносин в сфері різних 

загальних політик ЄС, у тому числі валютно-економічної політики.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Право Євросоюзу за своєю структурою поділяється на первинне та вторинне. 

До первинного права ЄС належать норми міжнародних договорів, які становлять 

правову основу для функціонування всіх складових елементів, що формують 

Євросоюз. Первинне право ЄС створює правові засади для ухвалення законодавчих 

та інших правових актів Союзу. Вторинне право ЄС являє собою більш складну 

підсистему норм. До нього відносять норми, які закріплені в актах органів Союзу, а 

також у міжнародних угодах, що уклали між собою європейські співтовариства та 

інші суб'єкти міжнародного права. Вторинне право не повинно суперечити 

первинному, яке є основою правопорядку ЄС. 

При ознайомленні з правом європейського союзу можна виділити такі дві 

великі частини, а саме інституціональне право та матеріальне (субстанціональне) 

право. В інституціональному праві мова йде головним чином щодо проблеми 

політичної, адміністративної та юридичної організації Європейської спільноти. Це, 

по-перше, норми щодо статусу, функцій та повноважень численних органів і 

інституцій ЄС. Зокрема, до таких органів відносяться в першу чергу такі політичні 

органи як Європарламент, Європейська Рада та Європейська Комісія. Це також 

консультативні установи політичного або адміністративного характеру, а також 

судові та контрольні інстанції, а саме: Суд першої інстанції, Судова палата та 

Рахункова палата.  

 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ № 2 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Право 

Європейського Союзу». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 2 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 2 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 



 

 ТЕМА № 3:  

 

“Інститути та органи Європейського Союзу” 
2 години 

 

План: 

 

 

      Вступ. 

1. Концептуальні основи побудови та діяльності інститутів та органів 

Європейського Союзу, їх функції. 

2. Європейська рада – її статус та повноваження. 

3. Порядок роботи та повноваження Ради Європейського Союзу. 

4. Правовий статус та повноваження Європейської Комісії. 

     Висновки. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути концептуальні основи побудови та діяльності інститутів та органів 

Європейського Союзу, їх функції. 

 

ВСТУП 

 

Європейські співтовариства – чітко структуровані утворення, що переслідують 

конкретні і порівняно ясні цілі. Їхньому досягненню покликана служити система 

інститутів і органів, утворених на основі установчих договорів, актів вторинного чи 

права спеціальних угод. Згідно ст. 4 (н.н. ст. 7) Договору про ЄС:  

"1. Здійснення задач, покладених на Співтовариство, забезпечується: 

– Європейським парламентом;  

– Радою; 

– Комісією; 

– Судом ЄС; 

– Рахунковою палатою. 

Кожен інститут діє в межах повноважень, покладених на нього даним 

Договором. 

2. Раді і Комісії роблять допомога Економічний і соціальний комітет і Комітет 

регіонів, що здійснюють консультативні функції". 

Зі створенням Європейського Союзу виникла необхідність у визначенні й 

уточненні системи його інститутів. У Маастрихтський договір була включена 

спеціальна ст. 3, що дає зовсім визначену відповідь на це питання. Вона говорить: 

"Союз розташовує єдиною інституціональною структурою, що забезпечує цілісність 

і наступність його діяльності, здійснюваної в ім'я досягнення поставлених цілей, 

дотримуючи і збільшуючи досягнення Співтовариств". 

Утворення Союзу не тільки не супроводжувалося ламанням чи перебудовою 

інституціональної структури Співтовариств, але, навпроти, ця остання одержала 

нове підтвердження і розвиток. Договір про Союз інтегрував у систему керівних 

органів Європейську Раду, визначений Єдиним європейським актом (ЕЕА), 

передбачив формування інститутів, зв'язаних зі створенням Економічного і 

валютного союзу, вніс необхідні корективи в здійснення повноважень Союзу. 

 

1. Концептуальні основи побудови та діяльності інститутів та органів 

Європейського Союзу, їх функції 

 

При побудові системи інститутів Співтовариств і Союзу держави-члени багато 

в чому запозичали концептуальні побудови і практику власного державно-правового 

розвитку. Видимо, ця обставина послужила підставою для використання при описі 



принципів побудови і функціонування інституціональної структури ЄС теорії поділу 

влади. 

Подібний підхід до виявлення основних початків побудови інституціональної 

структури Співтовариств і Союзу не цілком виправданий. Справа полягає не просто 

в тих чи інших особливостях реалізації принципу поділу влади. Відмінні самі 

вихідні посилки. Насамперед концепція поділу влади створювалася її авторами Дж. 

Локком і Шарлем Монтеск'є (в інтерпретації останнього ця концепція одержала 

найбільш широке поширення) як засіб обмеження абсолютистської влади і 

приборкання її сваволі. Відповідно головним призначенням принципу поділу влади 

було створення такої системи здійснення влади, при якій жодна з її галузей — 

законодавча, виконавча і судова — не могли б узурпувати здійснення влади. Мета і 

призначення концепції поділу влади полягали в тому, щоб запобігти і не допустити 

утвердження або збереження диктату і сваволі, саму можливість здійснення 

диктаторської і/чи деспотичної влади.  

Звичайно, загальна мета запобігання узурпації влади не може не бути 

присутня у рамках будь-якої демократичної публічно-правової організації. Однак 

стосовно Союзу головне завдання полягає не в тім, щоб запобігти можливість 

узурпації публічної влади, так як якоїсь прямої і безпосередньої погрози 

демократичним початкам побудови і здійснення публічної влади в рамках 

створеного в Союзі простору демократії, безпеці і законності практично не існує. 

В умовах Євросоюзу в побудові інституціональної системи зважується інша 

проблема. Головним є тут не запобігання узурпації влади шляхом стримувань і 

противаг, а забезпечення збалансованого сполучення повноважень, що належать 

Союзу з одного боку, і суверенним державам-членам — з іншого. Інакше кажучи, 

основною задачею виступає збалансований розподіл повноважень, що виключило б 

можливість надмірного посилення інститутів Союзу на шкоду інтересам 

національних держав-членів і наділення інститутів ЄС такими повноваженнями, що 

дозволили б їм забезпечувати досягнення задач і цілей, обумовлених самою 

інтеграцією. 

Пізніше при утворенні ЄЕС і Євратому сформований "перекіс" убік 

наднаціонального в побудові інститутів Співтовариств був скоректований і створена 

система інститутів, що повинна перешкоджати надмірному посиленню 

наднаціонального початку на шкоду міжнаціональному співробітництву. У 

результаті застосування принципу збалансованості наднаціонального і 

міжнаціонального співробітництва і була побудована нова система інститутів. У 

її рамках одні інститути виступають виразниками і носіями національного початку, 

такими є насамперед Європейська Рада і Рада Європейського Союзу (Рада). Інші 

виступають як носії наднаціонального початку, до них належать Європейська 

Комісія, Європейський парламент і Суд Європейських співтовариств. Таким чином, 

в основі побудови сучасної системи інститутів Союзу лежить збалансування і 

сполучення міжнаціонального і наднаціонального співробітництва, що, звичайно, не 

виключає можливість самої зміни цього балансу в міру еволюції Союзу і переходу 

до рішення нових задач.  

Серед інститутів Союзу прийнято виділяти інститути політичного і 

неполітичного характеру. Система політичних інститутів і органів Європейського 



Союзу, до яких відносять насамперед Європейська Рада, Рада ЄС, Комісія і 

Парламент, побудована таким чином, щоб найважливіші рішення, оформлювані у 

виді нормативно-правових розпоряджень, приймалися не яким-небудь з інститутів 

одноосібно, а за загальним правилом, разом з іншими інститутами. Контроль за 

дотриманням цього принципу побудови і функціонування інститутів покладено на 

Суд ЄС, що наділений повноваженнями анулювати будь-який нормативно-правовий 

акт, прийнятий у порушення закріпленої за інститутом компетенції. Показово, що у 

випадку визнання акта прийнятим у порушення закріпленої за інститутом 

компетенції він визнається не просто недійсним, а незначним. 

Поряд з такими основними принципами, як збалансований розподіл 

суверенних прав і повноважень, сполучення міжнаціональна і наднаціонального, 

пропорційність і субсидіарність, установчі акти закріплюють і цілий ряд інших, що 

мають істотно важливе значення для практики функціонування інститутів. До 

їхнього числа, зокрема, можна віднести широке застосування колегіальності при 

прийнятті рішень. Усі ведучі інститути Європейського Союзу є колегіальними 

органами і приймають свої рішення більшістю (простою чи кваліфікованою) або 

одноголосно. 

Установчі акти 90-х років, а особливо Лісабонська угода 2007 року, звертають 

увагу на розширення відкритості і прозорості в діяльності інститутів Союзу, 

підвищення елементів гласності, розширення доступу публіки до матеріалів і 

документів (хоча, звичайно, це аж ніяк не рівнозначно повної відкритості), а також 

різко підвищують вимоги до умотивованості актів, прийнятих інститутами. До 

числа принципів діяльності інститутів Союзу можна віднести також велику 

процедурну визначеність. Це, зокрема, знайшло своє відображення в Договору про 

реформу, який містить набагато більше постанов більш розгорнутого характеру, що 

регламентують порядок розробки, прийняття і реалізації рішень нормативно-

правового характеру. Звичайно, подібна увага до процедури прийняття рішень має 

позитивний характер, хоча і не ліквідує цілком той "дефіцит демократії", що усе ще 

найчастіше відзначають, говорячи про побудову і функціонування інститутів ЄС. 

Однією з важливих тенденцій у розвитку системи інститутів Співтовариств і 

Союзу є підвищення ролі і значення представницьких установ, а також судової 

влади. Це в першу чергу знайшло своє відображення в розширенні повноважень 

Європейського парламенту, у наділенні його такими правами, що дозволяють більш 

активно впливати на процес прийняття рішень. Особливо наочно це проявилося в 

створенні і застосуванні процедури спільного прийняття рішень і процедури 

співпадаючого позитивного висновку. В останні роки відбувається також визначене 

розширення юрисдикції Суду ЄС і СПІ, що також можна вважати позитивним 

початком в еволюції системи інститутів і їхньому функціонуванні. Проте 

представницькі установи в рамках Європейського Союзу володіють далеко не тим 

же обсягом повноважень, що і установи в державах-членах (хоча і стосовно до 

останніх критичних зауважень також більш, ніж досить). Важливо однак 

констатувати не тільки наявність "дефіциту демократії", але і  позитивні тенденції 

розвитку, що підтверджують, що еволюція інститутів Європейського Союзу йде в 

напрямку розширення демократичних початків у їхній побудові і функціонуванні. 



Якщо основним принципом побудови і діяльності інститутів Європейського 

Союзу є принцип розподілу повноважень (а не поділу влади), то характеристика 

самої системи інститутів не може будуватися на виявленні того, який саме інститут 

є носієм законодавчої, виконавчої і судової влади. Набагато більш продуктивним є в 

даному випадку функціональна характеристика побудови системи інститутів 

Європейського Союзу, використовувана багатьма дослідниками. У цьому випадку 

можна виділити такі функції інституціонального механізму Європейського Союзу, 

як функція установчої влади, законодавча, виконавча, бюджетна, контрольна, і 

зовнішньополітична. 

Установча функція         

Установча функція припускає здійснення права на створення, установу 

публічної влади і відповідних структур. У ній знаходить своє вираження суверенна 

воля носія влади. Стосовно до національної держави така влада визнається за 

народом у цілому, причому жодна людина, ні яка-небудь частина народу не вправі 

привласнити собі здійснення суверенної влади. Своє практичне вираження ця 

суверенна воля засновника знаходить звичайно в прийнятті і утвердженні 

конституції держави. Стосовно Союзу мова може йти, мабуть, про установчі 

договори, що виконують роль конституційної хартії. У договорах про Союз 

містяться вказівки на те, що його створення "знаменує новий етап у процесі 

створення усе більш тісного союзу між народами Європи". Деякі автори бачать у 

цьому положенні пряме твердження верховенства волі народів Європи при 

створенні Європейського Союзу. Однак навряд чи з цим можна погодитися 

беззастережно, з огляду на те, що в самому установчому акті говориться про те, що 

Союз засновується високими договірними сторонами, а в якості таких виступають 

держави-члени, перераховані в преамбулі установчого акта. 

Звичайно, можна послатися на те, що вищі органи влади держав-членів, що 

прийняли рішення про висновок Договору, є виразниками волі народу. Проте варто 

мати на увазі, що мова йде не про пряме волевиявлення народу-засновника. Носієм 

установчої влади виступають державні установи країн-членів Союзу. Відповідно 

можна говорити про те, що в ролі носія установчої влади стосовно до Союзу 

виступають безпосередньо держави-члени цих утворень. Тільки за згодою держав-

членів, причому їхнього одноголосного схвалення, можливе внесення змін в 

установчі акти чи їхня заміна. Важливо також взяти до уваги, що сама процедура 

розробки і прийняття установчих актів побудована таким чином, що в ній беруть 

участь не тільки держави-члени, але і ведучі інститути Європейського Союзу. 

Вирішальну роль у скликанні Міжурядової конференції, що розробляє проект 

перегляду і вироблення нових установчих договорів, приймають Європейська Рада і 

Рада Європейського Союзу. У розробці проекту, у його підготовці до підписання 

самим активним образом бере участь Європейська Комісія. Рішення про схвалення 

чи не схвалення виноситься також Європейським парламентом. З огляду на ці 

обставини, можна зробити висновок про те, що в здійсненні установчої влади беруть 

участь не тільки держави-члени, але й інститути Європейського Союзу. У ще 

більшому ступені це відноситься до різних спрощених процедур, що по своїй 

природі майже аналогічні перегляду. Причому в окремих випадках роль деяких 

інститутів, зокрема, Європейського парламенту, може бути досить істотна. Так, 



наприклад, у випадку прийняття актів, пов'язаних з єдиною виборчою процедурою, 

чи при рішенні питання про прийом нових членів потрібно в обов'язковому порядку 

співпадаюча позитивна резолюція Європейського парламенту, без якої рішення не 

може бути прийнято. 

Крім того, визначені структурні зміни можуть вводитися в дію на основі 

процедури, передбаченої ст. 235 (н.н. ст. 338) Договору про ЄС, що припускає 

можливість внесення змін на основі одноголосного рішення, прийнятого Радою за 

пропозицією Комісії і після консультації з Європейським парламентом. Нарешті, 

можна відзначити і зростаючу участь у здійсненні установчої влади Європейської 

Ради, хоча формально вона приймає акти політичного, а не нормативно-правового 

характеру. 

Складний і багатогранний характер здійснення установчої влади в рамках 

Союзу дозволяє прийти до висновку, що її суб'єктами і носіями є народи держав-

членів, самі держави і з моменту вступу до Союзу їхні власні інститути. Принцип 

збалансованості в тому чи іншому ступені застосовується і при реалізації установчої 

влади. 

Законодавча функція 

На думку багатьох авторів, законодавча функція здійснюється переважно 

Радою Європейського Союзу. Однак це твердження має потребу у певному 

уточненні. Дійсно, за загальним правилом основні нормативно-правові акти 

Європейського Союзу — регламенти і директиви — приймаються головним чином 

Радою. Однак правом видання нормативно-правових актів, хоча і по більш вузькому 

колу питань, володіє поряд з Радою Комісія, а в даний час також і Європейський 

центральний банк. Але, мабуть, головна особливість не в цьому. Основне — це те, 

що Рада, як правило, не може діяти одноосібно. 

Ініціатива підготовки і прийняття нормативно-правових актів належить, і це 

закріплено в установчих договорах, насамперед Комісії. Саме в рамках Комісії 

підготовляються проект акту, він проходить тут попередню необхідну апробацію і 

на його основі приймається рішення Ради. Це, звичайно, не означає, що Рада 

повинна автоматично погоджуватися з пропозиціям Комісії. Вона має досить 

широку дискреційну владу для того, щоб, щоправда, користаючись принципом 

одноголосності, вносити зміни в пропозиції Європейської Комісії чи приймати їх 

самостійно. Проте такого роду практика є виключенням, загальним правилом 

залишається положення, відповідно до якого Рада приймає рішення на основі 

пропозицій Комісії. 

Однак це ще далеко не усе. Після введення в дію процедури спільного рішення 

і процедури співпадаючого позитивного висновку Європейський парламент стає 

співавтором прийнятих рішень. Відтепер у будь-який області, у якій застосовується 

така процедура прийняття нормативно-правового акта, його схвалення неможливе 

без позитивного висновку Парламенту. У результаті законодавча функція 

здійснюється не тільки Радою, але й іншими інститутами Союзу, у всякому разі 

здійснюється при їх безпосередньої, а часом і вирішальної участі. 

Не можна не взяти до уваги і ту обставину, що контроль за законністю і 

дійсністю нормативно-правових актів здійснює Суд ЄС. Не будучи безпосереднім 

учасником законодавчого процесу, Суд ЄС проте може впливати на рішення 



питання про застосовність законодавчого акта. Він може також, особливо 

використовуючи преюдиціальну процедуру, давати тлумачення нормативно-

правового акта чи окремих його положень. Нарешті, Суд може на прохання 

інститутів Союзу давати висновок про відповідність наміченого до підписання 

висновку міжнародно-правового акта установчому акту Союзу. Усе це говорить про 

те, що законодавча функція в рамках Європейського Союзу, здійснювана переважно 

Радою, не є монополією цього інституту, а усе в більшому ступені стає результатом 

спільної діяльності всієї сукупності ведучих інститутів Союзу. 

Виконавча функція 

Виконавча функція найчастіше асоціюється з Європейською Комісією. Для 

цього є досить багато підстав. Саме Комісія здійснює повсякденне керування 

справами Співтовариств, у веденні Комісії знаходиться весь адміністративний 

апарат Союзу з його численними підрозділами. Комісія є розпорядником кредитів 

по бюджету і забезпечує виконання бюджету. Комісія здійснює також значною 

мірою регламентні функції і функції контролю, через що вона і заслужила почесний 

титул "стража договорів про Союз". Проте ототожнювати виконавчу владу з 

Європейською Комісією або стверджувати, що саме Європейська Комісія є 

одноособовим носієм виконавчої влади, немає достатніх підстав. 

Висновок про те, що Комісія не володіє власною виконавчою владою, 

незважаючи на наявність багатьох її елементів, випливає безпосередньо з 

установчих договорів. Ст. 155 (н.н. ст. 211) Договору про ЄС прямо передбачає, що 

Комісія має компетенцію в області виконання нормативно-правових актів, 

схвалюваних Радою, тільки в силу делегування цих повноважень Комісії з боку 

останньої. Інакше кажучи, регламентна влада, невід'ємно властива в національних 

державах уряду, у даному випадку належить не Комісії, а Раді. А це значить, що усі 

найбільш важливі і найбільш істотні рішення, пов'язані з керівництвом справами 

Союзу, приймаються при участі Комісії, але не Комісією самостійно. І виконання 

цих рішень здійснюється Комісією також не автономно, а в силу делегування 

правомочий по виконанню з боку Ради. У відповідності зі ст. 145 (н.н. ст. 202) 

Договору об ЄС Рада "за допомогою актів, що вона схвалює, наділяє Комісію 

компетенціями по виконанню положень, що вона установлює. Рада може підкорити 

здійснення цієї компетенції визначеним умовам. Вона може також у визначених 

випадках зберігати за собою пряме виконання прийнятих їй рішень". 

Таким чином, механізм виконання рішень сконструйований дуже оригінально. 

З одного боку, здавалося б, Рада приймає рішення, здійснюючи законодавчі 

повноваження, а Комісія їх виконує, будучи наділеною компетенцією в сфері 

виконавчої влади. Насправді усі виглядає набагато складніше. Рада не тільки 

приймає рішення, але і має необхідні повноваження по їх виконанню. Здійснення 

цих рішень Комісією має місце не в силу власних повноважень Комісії, а в 

результаті делегування повноважень по виконанню з боку Ради. Причому Рада 

зберігає за собою право безпосереднього і прямого виконання, минаючи Комісію. 

У результаті складається дуже своєрідна ситуація. Комісія наділяється 

компетенцією по виконанню шляхом делегування повноважень. У принципі таке 

делегування повинне було б становити собою виняток із загального правила. На 

практиці встановлюється зворотне: саме делегування повноважень по виконанню 



стає загальним правилом, а пряме виконання рішень самою Радою — виключенням. 

Однак які б ні були особливості механізму здійснення виконавчої влади в рамках 

Союзу, важливо мати на увазі, що їхнє здійснення у визначеній мері поділене між 

Радою і Комісією. Таким чином, на практиці здійснення виконання належить 

Комісії, хоча, відповідно до загальної норми установчих договорів, таким правом 

володіє Рада. Якоюсь мірою, можливо, ця ситуація нагадує ту, котра складається в 

змішаних чи республіках дуалістичних монархіях, коли виконавча влада поділена 

між главою держави й урядом. Утім, така подібність залишається чисто зовнішньою, 

а механізм, сконструйований у рамках Союзу, залишається оригінальним і 

своєрідним. Його специфіка й особливості визначаються в першу чергу прагненням 

збалансувати і погодити як національні інтереси держав-членів, так і задачі, 

розв'язувані інтеграційними об'єднаннями. 

Бюджетна функція 

У здійсненні бюджетної функції беруть участь практично всі політичні 

інститути Європейського Союзу. Проект бюджету підготовлюється Європейською 

Комісією, вона володіє для цього необхідним апаратом і відповідними 

матеріальними ресурсами. Проект бюджету передається потім на розгляд Ради і 

після його схвалення Радою — на рішення Європейському парламенту. Виконання 

бюджету покладене на Комісію, звіт про виконання бюджету затверджується після 

одержання висновку Рахункової палати. 

Процедура підготовки, прийняття і виконання бюджету в рамках 

Європейського Союзу відрізняється великими особливостями. По-перше, інститути 

Союзу не встановлюють самостійне надходження в дохідну частину бюджету. 

Принципи його формування і джерела надходження засобів визначаються 

заздалегідь безпосередньо в установчих договорах. До 70-х років бюджет 

Європейських співтовариств формувався за рахунок внесків держав-членів. Їхні 

розміри були визначені в спеціальних угодах, укладених між державами-членами. У 

70-і роки приймається серія рішень і підписуються угоди, що обумовили 

застосування нової формули формування бюджету на основі так званих власних 

засобів. 

Загальні рамки й умови визначення цих засобів установлюються 

Європейською Радою. Саме в цих рамках і здійснюються підготовка, прийняття і 

реалізація бюджету. Сама по собі процедура внесення і прийняття бюджету досить 

докладно описана в Договорі про ЄС (ст. 203; н.н. ст. 272). У рамках Європейського 

Союзу бюджетний рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня. У період до 1 

липня всі основні інститути й органи Союзу повинні представити свої попередні 

кошториси витрат у Комісію. Остання узагальнює внесені пропозиції і підготовлює 

попередній проект бюджету. Попередній проект повинний містити в собі 

передбачувані доходи і витрати. Не пізніше 1 вересня попередній проект 

передається Комісією Раді. Кваліфікованою більшістю в 2/3 голосів Рада приймає 

проект бюджету і направляє його в Європейський парламент. Цей проект повинний 

надійти в Парламент не пізніше 5 жовтня року, що передує виконанню бюджету. 

Якщо протягом наступних сорока п'яти днів Парламент схвалює представлений 

проект, якщо він протягом цього терміну не вносить зміни чи пропозиції по зміні, 

проект бюджету вважається остаточно затвердженим. Однак Парламент протягом 



резервованого терміну може вносити зміни в розглянутий проект чи вносити 

пропозиції про внесення змін. 

Розходження між двома названими формулами дуже істотне. Справа в тім, що 

в проекті бюджету усі витрати поділяються на дві частини: на витрати обов'язкові і 

факультативні. Європейський парламент може вносити зміни тільки в ті статті 

бюджету, що визначають факультативні витрати. У тім, що стосується обов'язкових 

витрат, право внесення змін Парламенту не належить, він може тільки вносити 

пропозиції про зміни, не більш того. Зміни і пропозиції про зміни, внесені 

Парламентом, передаються в Раду. Рада після обговорення з Комісією й іншими 

зацікавленими інститутами й органами протягом п'ятнадцяти днів повинна 

прийняти рішення про згоду чи незгоду зі змінами і пропозиціями змін з боку 

Європарламенту. Якщо Рада прийме всі запропоновані зміни, то проект бюджету 

вважається остаточно схваленим. На практиці за всю історію існування 

Співтовариств і Союзу таке місця не мало. Рада може змінити або погодитися з 

виправленнями Парламенту, коли мова йде про факультативні витрати. Вона може 

також за певних умов прийняти пропозицію про зміни, що стосуються обов'язкових 

витрат. Таке рішення про згоду чи відхилення змін повинне бути прийнято Радою 

кваліфікованою більшістю голосів. При відсутності такого прямого рішення про 

згоду пропоновані виправлення вважаються відхиленими. 

Після розгляду Радою проект бюджету знову повертається в Парламент. 

Останній повинний протягом 15 днів більшістю в 3/5 голосів за умови участі в 

голосуванні більшості облікових складів депутатів прийняти рішення про внесення 

змін чи відхилення змін, внесених Радою. Нарешті, Європарламент може більшістю 

в 2/3 голосів від свого облікового складу прийняти рішення про відхилення проекту 

бюджету в цілому. У цьому випадку представлений проект бюджету не може 

набрати сили. Уся бюджетна процедура повинна бути повторена заново. Розбіжність 

підходів, зокрема Ради і Парламенту, до рішення питання про те, що повинно бути 

віднесене до обов'язкових і необов'язкових витрат, привело до численних зіткнень 

по бюджетних питаннях між цими двома інститутами. З метою подолання 

розбіжностей була укладена спеціальна тристороння угода між Радою, Комісією і 

Парламентом, що дозволило трохи скорегувати позицію окремих інститутів. Проте 

проблема ще далеко не вирішена. 

Загальний бюджет поєднує доходи і витрати Союзу. Бюджет в обов'язковому 

порядку повинний носити збалансований характер. Витрати не можуть 

перевищувати доходи бюджету, тобто сам бюджет не може бути дефіцитним. Це 

одна з найважливіших особливостей формування бюджету Союзу, що значною 

мірою визначає рамки і можливості бюджетних асигнувань. Межі такого роду 

бюджетних рамок установлюються, як правило, Європейською Радою й 

оформляються у виді рішень Ради. 

Спочатку бюджет Співтовариств формувався за рахунок внесків держав-

членів, тобто порядок формування бюджету відповідав тому, що прийнятий у 

міжнародних організаціях. Однак починаючи з 70-х років порядок формування 

бюджету був докорінно переглянутий. Відповідно до рішення Ради від 21 квітня 

1970 р. він формується за рахунок так званих власних засобів. Характер і розмір цих 

власних засобів установлюється заздалегідь, фіксується в нормативно-правових 



актах і здійснюється незалежно від розсуду окремих держав-членів. Відповідно до 

діючого в даний час режиму надходжень у дохідну частину бюджету вона 

складається, по-перше, з митних зборів на імпортовану в Союз продукцію, 

обумовлених на базі загального митного тарифу; по-друге,  з податку на імпорт 

сільськогосподарської продукції з третіх країн; по-третє, з відрахувань від податку 

на додаткову вартість, обчислювальних у процентному відношенні від загальної 

суми ПДВ, стягуваних у кожнім з держав-членів у звітний період. 

Відсоток відрахувань від ПДВ установлюється щорічно в зв'язку з 

підготовкою проекту нового бюджету, і за загальним правилом він складає не 

набагато більше одного відсотка від національного ПДВ. Правда, варто мати на 

увазі, що, оскільки поки не досягнуте рішення про єдину ставку податку на 

додаткову вартість, складається ситуація, при якій установлення єдиного відсотка 

приводить до того, що в державах, у яких ПДВ вище, сума відрахувань у бюджет 

Союзу виявляється на практиці більшою. 

Оскільки бюджет в обов'язковому порядку повинний носити збалансований 

характер і оскільки надходження по перерахованим вище статтях доходів не 

забезпечували відповідність доходів і витрат, було уведено ще одне дуже важливе 

джерело поповнення загального бюджету. Мова йде про відрахування, внесені 

кожним з держав-членів у визначеній пропорції до валового національного 

продукту. Різниця, що виникає між доходами, що надходять автоматично, і 

витратами по бюджету, покривається за рахунок внесків, внесених державами-

членами в процентному відношенні від їх валового національного продукту. 

Оскільки однак усіх державах-членах зацікавлені у встановленні визначених меж 

підвищення витрат і обмеження внесених засобів, діє правило, відповідно до якого 

загальна сума витрат, передбачених бюджетом, не повинна перевищувати 1,2% від 

валового національного продукту.  

Розпорядником кредитів по бюджету виступає Комісія. Однак її діяльність при 

здійсненні бюджетної функції підлягає строгому контролю з боку Ради, Парламенту 

і спеціалізованого контрольного органа в особі Рахункової палати. Практика 

здійснення бюджету Союзу, незважаючи на порівняно твердий контроль, свідчить 

про дуже нерідкі недогляди і навіть зловживання у витраті фінансових засобів. 

Констатація такого роду зловживань послужила однієї з причин гострої кризи, що 

спалахнула в березні 1999 р., і спричинила колективну відставку Комісії і її голови. 

Зовнішньополітична функція Союзу 

З моменту свого створення ЄС був активним учасником міжнародних 

відносин, а після підписання Лісабонської угоди він набув статус юридичної особи 

та став повноправним суб’єктом міжнародних відносин. Зі створенням 

Європейського Союзу, зовнішньополітична активність цього інтеграційного 

об'єднання помітно зростає. У свою чергу, якщо спочатку багато держав світу 

далеко не відразу визнали Співтовариства рівноправним партнером і учасником 

міжнародних зв'язків, то на сьогодні Союз є потужним зовнішньополітичним 

гравцем. Це стосується, зокрема, позиції СРСР і країн колишнього соціалістичної 

співдружності. Протягом майже трьох десятиліть СРСР відмовлявся підтримувати 

офіційні відносини і визнавати Співтовариства як суб'єкта міжнародного права. У 

відомій мірі причини цієї позиції сягають в 70-і роки, коли Співтовариства були 



визнані як геополітична реальність і намітився визначений розвиток зв'язків між ЄС 

і СЕВ. Однак у подальшому, розпад соціалістичної співдружності і зникнення СРСР 

різке змінили ситуацію в Європі, і значною мірою як наслідок, — відносини між 

СРСР (потім РФ) і Європейськими співтовариствами і Союзом. 

Зовнішньополітична функція Союзу має суворо визначене призначення. 

Відповідно до Договору одне з призначень Європейського Союзу складається у 

твердженні його самобутності на міжнародній арені, зокрема, шляхом проведення 

загальної зовнішньої політики і політики безпеки (ст. У; н.н. ст. 2). Установчий 

договір особливо наказує Союзу в якості однієї з його задач забезпечення 

погодженості дій у рамках загальної зовнішньої політики і політики безпеки, в 

області економіки, а також в інтересах сприяння розвитку. Відповідальність за 

забезпечення такої погодженості покладається на Раду і Комісію, що домагаються 

цього в рамках визнаних за ними повноважень. 

Однак механізм здійснення зовнішньої політики містить у собі не тільки ці два 

інститути. Визначення основних принципів і напрямків зовнішньої політики 

відноситься до ведення Європейського Союзу. Це значить, що найважливіші 

зовнішньополітичні рішення приймаються на найвищому рівні при участі глав 

держав і урядів держав-членів. У здійсненні зовнішньополітичних функцій усе 

більш помітну роль, особливо після підписання Маастрихтського й 

Амстердамського договорів, грає Європейський парламент. Йому, щоправда, не 

належить вирішальне слово у виробленні і реалізації зовнішньої політики. Проте і 

Рада, і Комісія повинні інформувати Парламент про всі найважливіші 

зовнішньополітичні акції, що може бути предметом обговорення і дискусій на його 

пленарних засіданнях. За загальним правилом підписання і схвалення міжнародних 

договорів вимагають узгодженнях Парламентом на основі консультативної 

процедури. Крім того, цілий ряд найважливіших міжнародних договорів, 

включаючи договори про приєднання, можуть бути схвалені лише після одержання 

позитивного висновку Парламенту. Розширення цієї процедури деякою мірою 

відтворює порядок, прийнятий при ратифікації міжнародних договорів на 

національному рівні. 

Що стосується загальних чи спільних дій, то вони припускають спільні 

оперативні міри, що, на думку Союзу, необхідні для досягнення поставленої мети.  

Держави-члени повинні починати власні практичні кроки, не виходячи за 

рамки спільних дій, визначених Радою. Рішення в Раді в цьому випадку 

приймаються на основі принципу одноголосності, причому стримування від участі 

голосування не розглядається як голосування "проти". Рішення з питань 

процесуального характеру приймається простою більшістю голосів. 

Держава-член при рішенні питань у рамках Ради може зробити заяву про 

помірність, у цьому випадку рішення не розглядається як обов'язкове для даної 

держави. Однак воно зобов'язано утриматися від будь-яких дій, що будуть 

перешкоджати реалізації загальної позиції чи спільним діям. 

У тому випадку, якщо з подібною заявою виступлять держави, яким належить 

у цілому не менш третини зважених голосів у Раді, рішення не підлягає схваленню. 

У деяких випадках рішення Ради з приводу спільних чи дій по загальній позиції 

можуть прийматися на основі кваліфікованої більшості в 2/3 голосів. Це має місце 



тоді, коли загальна чи позиція спільні дії безпосередньо засновані на загальній 

стратегії, виробленої і схваленої Європейською Радою. Тим же більшістю 

приймаються рішення про проведення спільних чи акцій схвалення загальних 

позицій. Однак голосування кваліфікованою більшістю не може мати місце, якщо 

приймаються рішення військового чи характеру стосовні до сфери оборони. 

Нарешті, голосування на рівні Ради не повинне проводитися, якщо хто-небудь з 

держав-членів зробить заяву про те, що воно не погоджується з запропонованим 

проектом із причин, що представляють особливу значимість для даної держави. У 

цьому випадку за загальним правилом рішення питання передається на розгляд 

Європейської Ради. 

Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та безпекової 

політики, Віце-президент Європейської Комісії. Згідно з Лісабонським договором, у 

ЄС створено нову посаду керівника спільної зовнішньої та безпекової політики і 

спільної оборонної політики. Запровадження посади Високого представника 

Європейського Союзу з закордонних справ та безпекової політики, який одночасно є 

Віце-президентом Європейської Комісії, є вагомою новацією. Першою на цю посаду 

було призначено Кетрін Ештон, котра доти працювала Комісаром ЄС з питань 

торгівлі. Нині вона у своїй діяльності поєднує функції двох посад, які існували 

раніше: Високого представника зі спільної зовнішньої та безпекової політики та 

Комісара ЄС із зовнішніх відносин. 

Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та 

безпекової політики призначається Європейською Радою. Він (вона) головує у Раді 

міністрів закордонних справ та водночас є Віце-президентом Європейської Комісії. 

Високий представник має вносити пропозиції щодо сфери його компетенції, 

здійснювати зовнішню політику від імені Ради та представляти позицію ЄС на 

міжнародній арені. 

Висновок до питання № 1. Серед інститутів Союзу прийнято виділяти 

інститути політичного і неполітичного характеру. Система політичних інститутів і 

органів Європейського Союзу, до яких відносять насамперед Європейська Рада, 

Рада ЄС, Комісія і Парламент, побудована таким чином, щоб найважливіші рішення, 

оформлювані у виді нормативно-правових розпоряджень, приймалися не яким-

небудь з інститутів одноосібно, а за загальним правилом, разом з іншими 

інститутами. Контроль за дотриманням цього принципу побудови і функціонування 

інститутів покладено на Суд ЄС, що наділений повноваженнями анулювати будь-

який нормативно-правовий акт, прийнятий у порушення закріпленої за інститутом 

компетенції. Показово, що у випадку визнання акта прийнятим у порушення 

закріпленої за інститутом компетенції він визнається не просто недійсним, а 

незначним. 

Поряд з такими основними принципами, як збалансований розподіл 

суверенних прав і повноважень, сполучення міжнаціональна і наднаціонального, 

пропорційність і субсидіарність, установчі акти закріплюють і цілий ряд інших, що 

мають істотно важливе значення для практики функціонування інститутів. До 

їхнього числа, зокрема, можна віднести широке застосування колегіальності при 

прийнятті рішень. Усі ведучі інститути Європейського Союзу є колегіальними 



органами і приймають свої рішення більшістю (простою чи кваліфікованою) або 

одноголосно. 

 

2. Правовий статус та порядок діяльності Європейської ради в системі органів 

Європейського Союзу 

 

Термін Європейська рада (з англ. – European Council, EC) означає регулярні 

зустрічі глав держав та урядів країн Європейського Союзу, які визначають 

генеральні політичні напрямки для ЄС та спонукають його до подальшого розвитку. 

Європейська Рада – це єдине офіційне найменування, яке в установчих документах 

Союзу та правових актах завжди пишеться повністю, без скорочень. Європейська 

Рада – це установа, яка продовжила розпочату в 1962 році в Парижі конференцію 

керівників урядів і держав тодішніх Європейських Співтовариств. Витоки створення 

Європейської ради сягають початку шістдесятих років, оскільки подібні 

Європейські конференції на найвищому рівні практикувалися від 1961 до 1974 рр. 

Європейську раду було сформовано на основі так званої «конференції у верхах», у 

цих конференціях брали участь глави держав та урядів, а після конференції в Гаазі – 

також і міністри закордонних справ та керівники Комісій.  

Правове положення Європейської Ради порівняно з іншими інститутами та 

органами Союзу характеризується тим, що вона є вищим політичним органом ЄС, 

свого роду колективною главою Союзу. Разом із тим, такого визначення статусу 

Європейської Ради не зафіксовано офіційно ані в установчих договорах, ані в 

Конституції ЄС 2004 року, оскільки таке формулювання не було включено до 

Конституції через заперечення прихильників особливої ролі Комісії. Формально 

Європейська Рада не входить до структури інститутів Європейського Союзу. В 

межах своєї компетенції вона здійснює так зване «церемоніальне» керівництво, коли 

присутність політиків найвищого рівня додає рішенням, що нею ухвалюються, 

одночасно значущість і високу легітимність. 

Отже, Європейську раду може бути визначено як вищий директивний орган 

міждержавного співробітництва Європейського Союзу, що включає глав держав та 

урядів та вирішує найважливіші питання і визначає основні пріоритети діяльності й 

розвитку Союзу загалом. Європейська Рада не має постійного місця знаходження. 

Кожного разу вона збирається у столицях чи інших містах країни, яка нині головує в 

Раді Європейського Союзу. 

Європейська рада з’явилася пізніше після створення основних інститутів ЄС. 

Формальні підстави для функціонування Європейської Ради створив у 1986 р. 

Єдиний Європейський Акт (ст. 2), в якому офіційно закріплено існування 

Європейської Ради як вищого органу політичного керівництва. На жаль, ЄЄА не 

визначив сфери повноважень Європейської Ради і її правового статусу. Положення 

ЄЄА повторено в ст. 4 [D] Договору про створення Європейського Союзу, і це є 

нині правовою підставою діяльності Європейської Ради. 

Статус Європейської ради визначається, в першу чергу, Маастрихтським 

договором, який проголошує, що «Європейська рада виступатиме рушійною силою 

Союзу і віднині визначатиме пріоритети загальної політики Європейського Союзу». 

Європейську раду певною мірою можна визначити як вищу інстанцію 



Європейського Союзу. Вона не тільки ухвалює рішення, які орієнтують подальший 

розвиток Союзу, але й розв’язує численні політичні колізії, що виникають, зокрема 

між інститутами, або у випадках, коли рішення не було знайдено у межах Союзу. У 

ст. 40а Ніццького договору закріплено формулу, що належить до концепції 

розширеного співробітництва – вона полягає в тому, що член Ради може вимагати 

передання спірного питання до Європейської ради як до «вищої інстанції». Наведена 

формула є показовою у контексті політичного арбітражу, особливо з урахуванням 

майбутніх змін у статусі Європейської Ради.  

Місце Європейської Ради в системі інститутів співтовариства є дискусійним. 

Відповідно до договірних положень, Європейська Рада не може претендувати на 

статус органу Європейського Союзу. У статті 7 Договору про ЄС визначено, що 

реалізація цілей Співтовариства покладається на чотири органи, а саме: 

Європейський парламент, Комісію, Суд Європейського Співтовариства та Палату 

аудиторів. Але договорами також передбачено утворення декількох допоміжних 

органів, зокрема Європейської Ради, Економічного і соціального комітету, а також 

Комітету регіонів.  

Отже, розширення співтовариств та перетворення їх на Євросоюз обумовило й 

розширення та розвиток їх структур, а з метою гарантування того, що жоден із цих 

органів не буде справляти надто сильний вплив на діяльність інших і таким чином 

порушувати баланс інтересів всередині Союзу, у структурі управління ЄС 

передбачено систему струмувань і противаг. Таким чином, незважаючи на те, що 

Європейська Рада, безперечно, є найбільш впливовим органом у сфері розроблення 

стратегічних напрямів розвитку, а інші структури в межах своїх повноважень 

здійснюють контроль за виконанням поточних, тактичних питань Співтовариства, 

влада жодного з цих органів в Європі не є абсолютною. Тому всі питання 

управління вирішуються на основі принципу співробітництва шляхом переговорів 

між різними гілками влади, державами та багатьма іншими структурами.    

Оскільки Європейська Рада, з правової точки зору, не є органом ЄС, а лише 

формально відіграє головну роль у співпраці між державами-учасницями, вона являє 

собою директивний орган ЄС, який збирається на засідання, як правило, не рідше 

двох разів на рік у складі глав держав та урядів країн-учасниць і голови Комісії ЄС. 

Періодичність засідань Європейської Ради закріплено у ст. 4 ДЄС: «…Європейська 

Рада збирається щонайменше двічі на рік…». Кілька разів на рік (залежно від 

необхідності) члени Європейської Ради збираються разом під головуванням 

представника держави, яка очолює на той час Раду Європейського Союзу, та у 

присутності голови Європейської Комісії, щоб окремо обговорити окремі теми, з 

яких найбільш пріоритетними є економічна політика Співтовариства, розподіл 

бюджетних засобів і субсидій, зовнішня політика і політика безпеки тощо.  

Європейська Рада обговорює також стратегічні питання діяльності ЄС. Про 

кожне своє засідання вона представляє Європейському Парламенту доповідь і 

щорічну письмову доповідь про прогрес ЄС. Досягнуті на основі консенсусу 

домовленості слугують у майбутньому директивами для розроблення та проведення 

спільної політики держав-членів ЄС. Такі директиви не мають загального 

застосування, а встановлювані ними права та обов’язки набувають юридичної сили 

тільки за умови введення їх відповідними національними урядами до системи 



законодавства. Однак, директиви Європейської Ради покладають на держав-членів 

обов’язки забезпечити досягнення визначених ними цілей у встановлені терміни, 

надаючи національним органам право вибору механізму їх імплементації. 

Крім того, Європейська Рада є головним політичним органом Європейських 

Співтовариств. Стратегією «Д» Договору про Європейський Союз визнається, що 

Європейська Рада повинна надавати Європейському Союзу необхідний імпульс для 

розвитку й окреслювати основні засади його політики. За своєю сутністю 

Європейська рада являє собою саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС та їх 

заступників – міністрів закордонних справ. Саме у формі таких нарад – самітів глав 

держав та урядів країн-учасниць – здійснюється діяльність Європейської ради.  

Саміт ЄС, або «зустріч у верхах» представляє собою збір Європейської Ради, в 

якому беруть участь керівники держав або урядів з метою визначення основних 

напрямів політики ЄС і схвалення остаточних рішень зі спірних питань. 

Незважаючи на те, що Європейська Рада за підсумками самітів також приймає 

рішення, вони значно відрізняються за своїм змістом і характером від рішень, що 

ухвалює Рада.  

Європейська Рада є своєрідною стартовою лінією для ширших політичних 

ініціатив Союзу і форумом для розгляду спірних питань, які не було вирішено у Раді 

на міністерському рівні. В тих випадках, коли якась із її країн-членів намагається 

перешкодити прийняттю рішення кваліфікованою більшістю голосів, вона 

представляє собою своєрідну інстанцію-арбітра. Європейська Рада визначає основні 

стратегічні напрями розвитку ЄС. Це означає, що основною місією Європейської 

Ради є вироблення генеральної лінії політичної інтеграції. До переліку тем, які 

постійно обговорюються на засіданнях Європейської Ради, входять також питання 

про стан європейської економіки та міжнародних відносин.  

Спільно з Радою Міністрів, Європейська Рада наділена політичною функцією, 

яка полягає у зміні основоположних договорів європейської інтеграції. В діяльності 

Європейської Ради особливі акценти поставлено на тіснішу співпрацю в політичних, 

економічних, технологічних та індустріальних аспектах європейської безпеки. 

Спільні позиції щодо міжнародних установ і на міжнародних конференціях є ще 

однією метою. Подальші запобіжні засоби стосуються організаційних заходів, 

спрямованих на співробітництво у сфері зовнішньої політики.  

Європейська Рада може прийняти до розгляду практично будь-яке питання, 

що має істотне значення для життєдіяльності та еволюції Союзу. Цьому, зокрема 

сприяє формула, відповідно до якої на розгляд Європейської Ради може бути 

передано усі спірні проблеми, що виникають на інших рівнях, в тому числі на рівні 

Ради. При цьому такому порядку не створюють перешкод навіть суворі правила 

дотримання кожним із інститутів закріпленої за ним компетенції. Цей принцип не 

порушується, оскільки Європейська Рада своїми рішеннями не підмінює 

компетенції окремих інститутів. В цьому випадку мова йде про нормативні правові 

акти, а їх реалізація та майбутнє правове оформлення, якщо це є необхідним, 

відбувається відповідно до процедури функціонування інших інститутів та 

порядком ухвалення ними нормативно-правових актів.   

Після Лісабонського договору: Європейська Рада складається з голів держав 

та урядів країн-членів ЄС: прем’єр-міністрів та президентів. Вона визначає 



політичне спрямування та пріоритети Європейського Союзу. Згідно з Лісабонським 

договором, Європейська Рада стала повноправною інституцією ЄС, її роль чітко 

визначено. Створено нову посаду Президента Європейської Ради, якого її члени 

обирають на термін до 5 років. Першим Президентом ЄР обрано Германа Ван 

Ромпея, який до того обіймав посаду прем’єр-міністра Бельгії. 

Наявність посади Президента Європейської Ради надає діям ЄС більшої 

видимості та послідовності. Президент головує на засіданнях Ради, спрямовує її 

роботу та представляє ЄС на найвищому рівні за кордоном. До набуття 

Лісабонським договором чинності у Європейській Раді головували голови держав, 

які позмінно очолювали ЄС протягом шести місяців свого Головування. 

Таким чином, має змінитися юридична природа схвалюваних нею рішень, 

структура, порядок та процедура роботи Європейської Ради. Особливості статусу та 

здійснення повноважень вищим керівним органом знаходять відображення в тому, 

що з відання Європейської Ради буде вилучено законодавчу функцію, а схвалювані 

нею нормативно-правові акти можуть втілюватися лише у форму рішень. Для їх 

ухвалення не завжди потрібним є досягнення консенсусу, та, відповідно, стає 

можливим застосування процедури ухвалення рішень кваліфікованою більшістю 

голосів.   

Цей орган із часом стає все більш впливовою структурою, яка визначає 

основні напрями європейської політики, а також справляє свій вплив на динаміку 

суспільного розвитку. У разі необхідності внесення будь-яких істотних змін до 

установчих договорів, це питання перш за все розглядається на саміті, і після цього 

відбувається скликання міжурядової комісії, на якій затверджуються поправки до 

первинного законодавства. Саме завдяки Європейській Раді було досягнуто 

домовленості, які призвели до прямих виборів до Європарламенту, а також введення 

нової європейської валюти. Крім того, поштовх до створення Європейського Союзу 

було надано спеціальним комітетом, який утворено у Європейській Раді.  

 

Склад, порядок формування та скликання Європейської Ради 

За своїм складом та порядком формування Європейська Рада, як вже було 

зазначено, являє собою збір вищих керівників держав – членів Союзу та 

Європейської Комісії, їх саміт. До складу Європейської Ради входять керівники 

держав і урядів держав-учасниць і голова Комісії ЄС, яким, у свою чергу, надають 

допомогу міністри закордонних справ та члени Комісії. Наведене формулювання є 

вельми складним та потребує свого уточнення. Європейська Рада включає на 

вищому рівні по одному представнику від усіх 28 держав-членів, з одного боку, та 

від Європейського Союзу загалом – із іншого. Таким чином, склад цього органу 

включає 28 повноправних членів. Президент Європейської Комісії є рівноправним 

членом Європейської Ради.  

Союз загалом представлено керівником Європейської Комісії, який є 

втіленням наднаціональної виконавчої влади ЄС. Відповідно до ст. 4 [D] Договору 

про створення Європейського Союзу, до складу Європейської Ради входять глави 

держав (передусім це стосується Франції та Фінляндії) чи глави урядів країн-членів і 

Голова Європейської Комісії. Оскільки кожна з держав-членів може мати різну 

форму правління, Союз згідно з зафіксованим в установчих договорах принципом 



«поваги до національної індивідуальності» повинен її поважати. Все це й пояснює 

зміст виразу «глави держав та урядів», який дозволяє країнам направляти до 

Європейської Ради, відповідно, своїх найвищих керівників. У парламентській 

республіці та монархії такими, як відомо, є голова уряду (прем’єр-міністр, канцлер, 

голова уряду тощо).  

Поряд із повноправними членами, у сесіях Європейської Ради згідно зі ст. 4 

установчого договору, беруть участь також міністри закордонних справ та один з 

членів Комісії (комісар із закордонних справ або інша особа). Крім того, відповідно 

до декларації за N 4, доданої до Заключного Акту Конференції в Маастрихті, 

Головою Європейської Ради було прийнято рішення щодо участі міністрів 

економіки та фінансів у засіданнях, на яких розглядаються питання, пов’язані з 

діяльністю Валютно-Економічного Союзу. Голови дипломатичних відомств та 

комісар ЄС здійснюють супроводження та є помічниками членів Європейської Ради 

(наприклад, іспанський міністр – Голови Уряду Іспанії тощо). Отже, склад 

Європейської Ради характеризується поступовими змінами, коли зміна уряду в будь-

якій з країн тягне за собою появу в цьому органі нового члена. 

Засідання Європейської Ради проводяться зазвичай або у Брюсселі (Бельгія), 

який у теперішній час прийнято вважати неофіційною столицею Європи, або на 

території головуючої держави. На сьогоднішній день Європейська Рада – єдиний 

орган ЄС, який не має своєї постійної штаб-квартири. Її сесії проводяться на 

території держави-члена, яка обіймає посаду Голови Європейського Союзу, при 

чому необов’язково у столиці країни.  

Головує на зустрічах представник країни – члена ЄС, яка на той час очолює 

Співтовариство. Головування держави-члена здійснюється з метою політичного 

співробітництва і періодично чергується з головуванням у Раді ЄС, за допомогою 

Політичного комітету та Групи європейських кореспондентів. Засідання або 

Політичного комітету, або на міністерському рівні може бути скликане протягом 48 

годин на вимогу не менше трьох держав-членів. Головуючий повинен 

консультуватися з Європарламентом з основних аспектів і альтернатив СПОБЗ і 

гарантувати, що позиція Парламенту враховуватиметься належним чином. При 

цьому Європейський Парламент може ставити запитання Європейській Раді і 

надавати рекомендації щодо цього. 

На обговорення виносяться як проблеми ЄС загалом, так і питання, що 

перебувають поза межами юрисдикції Співтовариства (проте – в межах Союзу). Під 

час розгляду проблем Співтовариства Європейська Рада може виступати як Рада 

Європейських Співтовариств, оскільки у законодавстві ЄС немає положень, які б 

забороняли главам держав та урядів представляти свої країни на засіданнях 

Європейської Ради. Однак на практиці, навіть у процесі обговорення проблем 

Співтовариства, Європейська Рада може ухвалювати тільки загальнополітичні 

рішення, які згодом дістають законодавчого обґрунтування під час зустрічей Ради на 

рівні міністрів. На відміну від інших інституцій, Європейська Рада діє без будь-яких 

правил внутрішнього розпорядку. Цей формальний недолік є характеристикою 

вищого органу, скликаного державою-членом, що головує у Союзі (Співтоваристві). 

Засідання Європейської Ради проводяться зазвичай в цій країні, і ця ж держава 



здійснює підготовку порядку денного засідань. Порядок денний відбиває 

найважливіші щоденні проблеми Союзу та Співтовариства.  

Отже, наведене свідчить про те, що коло питань, розгляд та вирішення яких 

належить до відання Європейської Ради, є вельми широким та включає внутрішні й 

зовнішні аспекти економічного та політичного характеру європейської інтеграції. 

Європейська Рада, яка діє як орган Співтовариств та Союзу, втілює у собі ідею 

міжнаціонального співробітництва. У зв’язку з цим зрозуміло, що цілком 

природним є те, що політичні позиції кожного з його членів значною мірою 

зумовлено національними інтересами та, водночас, тією політичною орієнтацією, 

якої дотримуються сили, що підтримують главу держави або главу уряду всередині 

країни.  

Політичні позиції держав-членів зумовлено також їх конкретною позицією з 

тих чи інших питань європейської інтеграції. Так, зміни у складі національних 

парламентських установ і створюваних на їх основі урядів справляють 

безпосередній вплив на позиції, які займатиме той чи інший національний лідер у 

складі Європейської Ради.  

Питання, які виносяться на розгляд засідань Європейської Ради, а також 

ухвалені нею рішення визначають стратегію та майбутнє ЄС загалом. Цілком 

природним є те, що всі ці питання потребують серйозного попереднього 

розроблення та узгодження, особливо у тих випадках, коли позиції окремих держав-

членів, як, наприклад, щодо іракської кризи, не співпадають за багатьма критеріями. 

Зокрема основними з питань, які вирішує Європейська Рада, є такі: 

– перехід до того чи іншого етапу розвитку; 

– ухвалення рішень, необхідних для розроблення та запровадження нових 

установчих актів; 

– скликання міжурядових конференцій; 

– розгляд та схвалення (або несхвалення) нових програм розвитку; 

– прийом нових членів до Союзу; 

– визначення загальних орієнтирів економічного, фінансового та соціального 

розвитку Союзу; 

– вище керівництво загальною зовнішньою політикою та політикою безпеки, а 

також оборонною політикою; 

– координація та контроль співробітництва поліцій та судів у кримінально-

правовій сфері та деякі інші.  

Зазвичай такі зустрічі, або саміти Європейської Ради, проводяться не рідше 

двох разів на рік, але за необхідності може відбуватися й позачергове скликання.  

Для успішного проведення Європейської Ради необхідна детальна її 

підготовка та планування. Важливим елементом підготовки засідань Європейської 

Ради є визначення мети її проведення. Виходячи з цього планується порядок денний 

Європейської Ради шляхом узгодження пропозиції держав-членів. Крім цього, 

визначаються й напрями врегулювання та розв’язання питань, що включено до 

порядку денного. Після цього приймається рішення про скликання Європейської 

Ради, яке стосується питань уточнення складу, часу й місця проведення тощо.  

Проведенню засідань Європейської Ради передує також значна організаційна й 

підготовча робота – забезпечення необхідних приміщень, допоміжних служб, 



підготовка документів та ін. Необхідну підготовчу роботу напередодні сесій 

проводять не тільки головуючий, але й Рада ЄС та Європейська Комісія, а також 

спеціалізований допоміжний апарат. Важливу роль у цьому механізмі відіграє, 

відповідно до положень Амстердамського договору 1997 р., Високий представник з 

питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Він також є Генеральним 

секретарем Ради. Європейська Рада збирається щонайменше два рази на рік, під 

керівництвом глави країни чи уряду країни-члена, яка на той час головує в Раді 

Європейського Союзу. Можливе також скликання позачергових сесій. Саме на 

засіданнях Європейської Ради ухвалюються всі найбільш важливі та політично 

значущі рішення. Мета та організаційні засади діяльності Європейської Ради 

повинні відповідати цілям ЄС та принципам європейського права. Метою 

проведення засідань Європейської Ради зокрема є таке: 

– офіційне підбиття підсумків реалізації програм та виконання установчих 

документів ЄС, а також аналіз діяльності та розвитку Союзу загалом (наприклад, 

Ганноверська сесія Європейської ради у червні 1988 р. констатувала про досягнення 

порогу «неповоротності» у процесі інтеграції. Був сформований спеціальний комітет 

для вивчення проблеми утворення валютного союзу, а також зроблено інші кроки 

вперед в політиці охорони навколишнього середовища та в утворенні 

«інформаційної Європи»); 

– визначення основних завдань подальшого розвитку ЄС;  

– формування спільної зовнішньої політики і політики у сфері безпеки (СЗПБ), 

що має охоплювати всі аспекти зовнішніх стосунків; 

– формулювання основних організаційно-правових принципів оформлення 

окремих союзів в межах ЄС – наприклад, валютно-економічного і політичного 

союзів ЄС, яке було визначено на зустрічах, що проходили в грудні 1990 р. в 

Брюсселі; 

– обговорення питань внутрішнього розвитку ЄС (як це відбулося на сесії 

Європейської Ради, що проходила у грудні 1990 р. у Римі);   

– обговорення засобів забезпечення ефективності діяльності інститутів ЄС; 

– заслуховування звітів Президента Комісії та Високого Представника, а 

також звітів із дебатів окремих держав про майбутнє Європи у країнах-членах ЄС 

тощо. 

Під час проведення засідань Європейської Ради також здійснюється 

обговорення окремих проблем, пов’язаних із діяльністю ЄС, прийняття спільних 

заяв, обмін думками та інформацією з окремих питань та розроблення рекомендацій.  

Засідання Європейської Ради слід відрізняти від засідань Ради Міністрів, які 

проходять у складі глав держав або урядів. В останньому випадку мова йде саме про 

засідання Ради ЄС де, відповідно, має бути застосовано зовсім інший порядок 

проведення засідань та схвалення рішень, який властивий не Європейській Раді, а 

Раді ЄС. Також не менш важливим є те, що рішення, яке ухвалюється Радою ЄС на 

засіданнях у складі глав держав або урядів, втілюється у форму нормативно-

правового акту, а його правовий режим підпорядковано тим принципам, які 

визначають співвідношення нормативних правових актів Співтовариств із 

національними системами права держав-членів. Такі акти можуть створювати права 



та обов’язки не тільки для держав-членів, але й приватних фізичних або юридичних 

осіб, і у зв’язку з цим їх може бути оскаржено в Суді ЄС. 

Європейська Рада займається справами, які, зважаючи на свою важливість, не 

можуть бути вирішені на інших рівнях. Рішення, прийняті нею, не мають юридичної 

сили, але їх політичне значення є значним, і це знаходить своє подальше відбиття в 

інших правових актах, що ухвалюються уповноваженими до цього інституціями 

Європейського Союзу. Разом із тим, це не означає, що Європейська Рада не може 

приймати юридично зобов’язальних рішень. Як приклад можна навести положення 

ст. 7 [F. 1] Договору про ЄС, яка передбачає право застосовувати санкції до країн, 

які протягом тривалого часу грубо порушують основні свободи, демократичні 

принципи та права людини. Крім того, що засідання Європейської Ради збираються 

не менше двох разів на рік, можливо також скликання позачергових сесій. Головує 

на засіданнях Європейської Ради глава держави або уряду країни, яка здійснює на 

той час головування в Раді ЄС.  

 

Рішення Європейської Ради та порядок їх реалізації 

Як уже було зазначено, Європейська Рада не видає правових актів самостійно, 

вона постає як орган стратегічного планування та політичного керівництва. Це 

пов’язане з тим, що віднесення Європейської Ради не до інститутів, а до органів 

політичного керівництва мало важливі юридичні наслідки. У зв’язку з цим, рішення 

Європейської Ради мають політичний, а не правовий характер. Відповідно, вони не є 

нормативно-правовими актами та є політично обов’язковими лише для держав-

членів (але не для приватних юридичних або фізичних осіб). Єдиним виключенням 

при цьому є лише загальні стратегії у сфері зовнішньої політики, які, однак, також 

мають переважно політичний характер. Такі рішення, з урахуванням самої їх 

природи, не підлягають оскарженню в судовому порядку. Ще однією важливою 

особливістю рішень Європейської Ради є те, що вони є обов’язковими для держав, 

які їх підтримали, та не є обов’язковими для держав, які утрималися під час 

голосування.  

Отже, рішення Європейської Ради – це ухвалені на основі консенсусу країн-

учасниць політично значущі директивні вказівки, яким мають відповідати та якими 

повинні керуватися у своїй практичній діяльності уряди держав-членів та інститути 

ЄС.    

Неформальний характер роботи Європейської Ради, що відзначається 

створенням особливої атмосфери доброзичливості, визначає й порядок ухвалення 

рішень цим органом. Всі рішення члени Європейської Ради ухвалюють 

консенсусом, тобто на підставі загальної згоди, але без голосування.  Прийняття 

рішень на основі консенсусу загалом означає відсутність формальної процедури 

голосування, коли узгоджене рішення приймається за відсутності формальних 

заперечень з боку будь-якої держави-члена. При цьому на прохання окремих членів 

Ради, які загалом не мають заперечень із питання, що розглядається, у протокол 

засідання може бути внесено заяву чи обумовлення, що видаються їм важливими в 

контексті деяких положень рішення, що ухвалюється3. 

За своєю сутністю такого роду рішення Європейської Ради більш наближені 

до рекомендацій, аніж до обов’язкових нормативно-правових актів. Це побічно 



випливає з тих постанов установчих договорів, які тією чи іншою мірою 

характеризують повноваження Європейської Ради. Так, ст. 17 Ніццького договору, 

якою було змінено аналогічну статтю Договору про ЄС, що стосується формування 

спільної оборонної політики, встановлює, що її може бути перетворено на спільну 

оборону, якщо Європейська Рада ухвалить таке рішення. В цьому випадку вона буде 

рекомендувати державам членам ухвалити рішення, яке відповідає їх 

конституційним вимогам». Наведене положення не тільки визначає конкретне 

повноваження Європейської Ради (тільки вона може ухвалювати рішення з питань 

спільної оборони), але й природу самого рішення (яке є рекомендацією державам-

членам). На практиці всі рішення, які є найважливішими для Союзу та долі 

європейської інтеграції загалом, обговорюються, узгоджуються та втілюються у 

форму рекомендацій як державам-членам, так і інститутам ЄС саме Європейською 

Радою.   

Останніми роками до практики Європейської Ради ввійшла традиція 

проведення тематичних сесій, на яких обговорюється чітко визначене коло питань у 

конкретній сфері суспільного життя (економіка, зовнішня політика тощо). 

Наприклад, кожну першу весняну сесію присвячується економічним та соціальним 

проблемам Європейського Союзу. Документ, який розробляє за підсумками кожного 

засідання Європейська Рада, має назву «висновки» (у множині)4. Він містить не 

юридичні норми, а положення програмного характеру, які адресовано державам-

членам та інститутам.  

Висновки Європейської Ради дають оцінку ситуації в різних сферах 

суспільного життя (в тому числі й за кордоном), а також містять рекомендації 

органам публічної влади Союзу та держав-членів (при цьому формулювання мають 

форму пропозицій: Європейська Рада «запрошує» Комісію до внесення 

законопроекту, «пропонує» Раді Європейського Союзу та Європарламентові 

розглянути й затвердити рішення тощо). 

Висновок до питання № 2. Отже, Європейську раду може бути визначено як 

вищий директивний орган міждержавного співробітництва Європейського Союзу, 

що включає глав держав та урядів та вирішує найважливіші питання і визначає 

основні пріоритети діяльності й розвитку Союзу загалом. Європейська Рада не має 

постійного місця знаходження. Кожного разу вона збирається у столицях чи інших 

містах країни, яка нині головує в Раді Європейського Союзу. 



3. Рада Європейського Союзу 

 

Рада Європейського Союзу (Council of the European Union) – інституція 

Європейського Союзу, головний орган ухвалювання рішень в Європейському Союзі. 

Рада Європейського Союзу, поряд із Європейською Радою, Європейською Комісією, 

Європейським Парламентом і Судом відповідно до положень Договору про 

Європейський Союз, є одним із головних органів управління Європейського Союзу. 

Раду ЄС було створено 1952 року з метою зрівноваження Європейської Комісії. 

Проте, компетенції цих органів чітко поділено: якщо Європейська Комісія відіграє 

значною мірою адміністративну роль, то Рада Міністрів ЄС здійснює політичне 

лідерство. Рада ЄС також відіграє ключову роль в тих галузях європейської 

інтеграції, де ухвалення рішень відбувається на міжурядовому рівні. Отже, Рада ЄС 

(далі – Рада) – це інститут Європейського Союзу, який наділений повноваженнями 

на здійснення законодавчої влади та ухвалення правових рішень, що є 

обов’язковими для виконання всіма суб’єктами, яким вони адресовані. 

Рада – це також провідний інститут ЄС, який покликаний забезпечувати 

узгодження національних інтересів держав-членів із досягненням цілей і 

виконанням завдань, що постають перед інтеграційними об’єднаннями. У зв’язку з 

цим Рада як інститут Союзу не може не враховувати найважливіші національні 

інтереси держав-членів.  

Статус Ради як органу Союзу, з одного боку, та як виразника національних 

інтересів держав-членів, – з іншого, знаходить своє втілення у порядку його 

формування та функціонування. Відповідно до положень установчих договорів, 

Рада є важливим інститутом, який діє на основі європейського права та забезпечує 

узгодження національних інтересів держав-членів із виконанням завдань, що 

постають перед інтеграційним об’єднанням. Рада зобов’язана утримуватися від 

ухвалення рішень, якщо принаймні одна з держав-членів заявить про те, що його 

ухвалення завдасть істотної шкоди національним інтересам. Рада функціонує 

насамперед на основі положень ст. 202-210 Договору про Європейський Союз, а 

також внутрішнього регламенту, прийнятого відповідно до ст. 207 розділу 3 ДЄС. 

Згідно з Протоколом про місцезнаходження резиденцій деяких органів і служб 

Європейських Співтовариств і Європола, прийнятим у 1997 р. разом із 

Амстердамським Договором, Рада Європейського Союзу знаходиться в Брюсселі. У 

квітні, червні та жовтні відбуваються зустрічі Ради в Люксембурзі. 

Рада ЄС є окремим органом, який наділений низкою функцій як виконавчої, 

так і законодавчої влади, а тому нерідко розглядається як ключовий інститут у 

процесі ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу.  

Рада не має постійного складу. Згідно зі ст. 203 ДЄС Рада складається з 

представників усіх країн-членів міністерського рівня, уповноважених до діяльності 

урядом своєї країни. До її складу зазвичай входять по одному міністрові від кожної 

країни Союзу. Залежно від порядку денного, збираються міністри закордонних 

справ (Рада з загальних справ та зовнішніх відносин), економіки та фінансів 

(Екофін), сільського господарства тощо – загалом 9 конфігурацій Ради. Кількість 

засідань протягом року залежить від масштабів та інтенсивності законодавчого 

процесу в ЄС і політичних рушіїв того чи іншого особливого питання. Деякі 



конфігурації Ради збираються раз на місяць; інші – раз на півроку. Попри те, що 

склад Ради міністрів змінюється, вона являє єдину інституція. Таке формулювання 

дозволяє федеративним державам Європи бути представленими урядовцями від 

федеральних органів виконавчої влади, коли питання, що розглядається в межах 

Ради, стосується сфери компетенції, яка в національних державно-правових 

системах не входить до повноважень федеральних органів влади, на які, проте, 

покладено представництво цієї держави в міжнародних відносинах (наприклад, 

Німеччина, Австрія, Бельгія, Іспанія).  

Представники у Раді є, як правило, членами уряду своїх держав та 

уповноважені давати зобов’язання від імені уряду своєї країни. Кожний міністр у 

Раді уповноважений представляти свій уряд. Іншими словами, підпис міністра – це 

підпис всього уряду. До того ж, кожний міністр несе відповідальність перед 

Парламентом своєї країни та її громадянами. Це забезпечує демократичну 

законність ухвалених Радою рішень. 

Установчими договорами не визначено конкретно, які саме міністри є членами 

Ради, оскільки первісна практика повторювала традиції міжнародних організацій: 

учасниками засідань Ради від кожної держави були, як правило, члени урядів, 

відповідальні за зовнішні зносини, тобто міністри закордонних справ. Однак, згодом 

з’ясувалося, що такий підхід не є ефективним, тому що Рада є, перш за все, 

законодавчим органом. Нормативні акти з конкретних питань суспільного життя 

більш професійно можуть обговорювати та ухвалювати галузеві міністри, які 

відповідальні у своїх державах за відповідну галузь управління.   

Багатоманітність функцій Ради та вирішуваних нею проблем зумовлює 

необхідність скликання її на рівні найбільш компетентних у тій чи іншій галузі 

міністрів. Залежно від того, які міністри беруть участь у засіданнях Ради, прийнято 

розрізняти «загальну Раду» і «спеціальну Раду». Членами «загальної Ради», яка 

займається найбільш загальними питаннями, є міністри закордонних справ або 

міністри, до відання яких належать європейські справи, а «спеціальної Ради» – 

галузеві міністри. Міністри та інші посадовці держави, що головує, здійснюють 

керівництво роботою засідань Ради та її допоміжних органів.  

Відмінності у складі та форматі засідань Ради на впливають на її статус та 

правову значущість ухвалюваних рішень, вони лише відбивають специфіку завдань, 

що вирішуються кожним складом Ради.  

Окрім міністрів, членами Ради можуть бути й заступники міністрів і навіть 

держсекретарі та їх заступники. Однак, слід пам’ятати, що право голосу на 

засіданнях Ради мають тільки члени Ради, котрі мають статус міністра. 

Держсекретар може замінити міністра, але без права голосувати. У засіданнях Ради 

бере участь один представник від кожної країни, уповноважений своїм урядом, 

тобто у Раді представлені інтереси окремих країн-членів Євросоюзу, а сама Рада є 

органом з міжнародним статусом. 

Рада не проводить своїх засідань регулярно. Залежно від сфери справ, які 

розглядаються, окремі уряди делегують на засідання Ради відповідних своїх 

посланців. Найбільш загальними питаннями й питаннями політичного характеру 

займається Рада, яка скликається у складі міністрів закордонних справ або міністрів, 

до відання яких належать європейські справи. Тобто, фактично існує декілька Рад, 



кожна з яких займається окремою сферою: Рада з загальних справ (міністерство 

закордонних справ), економічних та фінансових справ (міністерство фінансів), 

внутрішніх справ і цивільної оборони, правосуддя, сільського господарства, 

внутрішнього ринку, наукових досліджень, навколишнього середовища, рибальства, 

транспорту та телекомунікації, зайнятості та соціальної політики, промисловості та 

енергетики, бюджету, розвитку, споживачів і туризму, освіти та молоді, здоров’я, 

культури. Найважливіші Ради з точки зору нинішнього Євросоюзу, тобто Рада з 

загальних справ, сільського господарства, економіки та фінансів зустрічаються 

щомісяця. Решта Рад – принаймні раз на рік (фактично такі зустрічі відбуваються 1 

– 5 разів на рік). Окрім вищезгаданих Рад, у разі необхідності можуть відбуватися 

засідання неформального характеру. Вони не мають офіційного порядку денного 

засідання, і на них не ухвалюються рішення. 

Раду можуть утворювати також керівники країн та урядів. Так відбувається, 

наприклад, у ситуації, описаній у ст. 7 ДЄС, коли Рада може вжити певних заходів 

до країн-членів, які порушують основні принципи та права, згадані у ст. 6 ДЄС, а 

також при встановленні глибшої співпраці (ст. 11 р. 2 ДЄС) та у розгляді деяких 

питань, пов’язаних із функціонуванням Валютно-Економічного Союзу і 

Європейського Центрального Банку. У цих ситуаціях керівники країн та урядів 

діють не тільки як Європейська Рада, але й також як Рада Європейського Союзу, 

завдяки чому прийняті ними рішення мають не лише політичне значення, але й 

правову силу. 

Рада наділена правом ухвалення рішень, забезпечує координацію загальної 

економічної політики держав-членів, здійснює загальне керівництво бюджетом 

(спільно з Парламентом), укладає міжнародні угоди. До компетенції Ради також 

належить ухвалення законодавства Союзу, укладання міжнародних угод та 

координація спільної економічної політики держав-членів. 

Склад учасників кожного засідання Ради різниться залежно від предмету 

обговорення (наприкінці 1990-х років Рада провела 20 засідань у різному складі – 

міністрів екології, закордонних справ, транспорту тощо.). Така кількість 

спеціалізованих складів Ради порушує питання координації цих засідань. З самого 

початку цей «уряд рад» функціонує з певною перевагою Ради з загальних питань, до 

складу якої входять міністри закордонних справ і на яку покладається здійснення 

координаційної ролі, оскільки її засідання проводяться частіше за інші. З метою 

усунення цього недоліку у координуванні було створено Європейську Раду. 

Питання про те, які проблеми буде винесено на обговорення і коли, вирішує 

саме держава, що головує в Раді. В Раді діє система ротації, відповідно до якої 

представник кожної з держав-членів по черзі обіймає посаду голови протягом шести 

місяців. За цим принципом у Раді головують окремі країни (протягом півроку) 

відповідно до алфавітного переліку держав-членів. Таким чином відбувається 

головування (президентство) країн, а не конкретної особи. На практиці це означає, 

що навіть задовго до закінчення піврічного терміну може відбутися зміна особи 

Головуючого на Раді, наприклад, унаслідок змін в уряді країни, яка головує на той 

час. Голова Ради, як «перший серед рівних», не має вищої юридичної влади над 

іншими представниками. Проте, це не заважає йому суттєво впливати на хід 

діяльності Співтовариства, а управління процесом обговорення питань дає змогу 



впливати на ухвалення рішень. Залежно від визначення моменту надання слова, 

часу, відведеного на обговорення питання перед голосуванням, інтенсивності, з 

якою прагнуть досягнути компромісу між державами-членами, результат 

проведення засідання може дуже різнитися – як свідчить практика, керівництво 

Радою за різних часів здійснювали й добрі управлінці, й такі, що лише гальмували 

життя Співтовариств.  

 

Чинними нормативно-правовими документами та Внутрішнім регламентом 

Ради не встановлено заздалегідь фіксованих термінів проведення її засідань. 

Скликання на засідання Ради здійснюється її головою, що змінюється кожні півроку, 

або на вимогу одного з її членів чи Європейської Комісії за необхідності. Частіше за 

інші збирається Рада з загальних питань у складі міністрів закордонних справ, а 

також Екофін, який об’єднує міністрів економіки та фінансів. Ці збори становлять 

майже 2/3 засідань Ради. 

Рада є важливим органом для ухвалення рішень Співтовариства. З одного 

боку, Рада діє як орган Співтовариства, з іншого – є своєрідним форумом, у рамках 

якого країни – члени Європейського Союзу мають можливість озвучити свої 

національні інтереси. Керівництво в Раді здійснює країна-президент, яка змінюється 

що півроку (президентство Європейського Союзу). 

Завдання та статус Ради протягом часу змінювалися. Зі створенням у 1974 році 

Європейської Ради з’явилась іще одна впливова інстанція, що відіграє важливу роль 

в процесах розширення Європейського Союзу. Як будь-який орган, Рада має свою 

внутрішню структуру, або внутрішню організацію. Її елементами є Голова Ради та 

підрозділи, які відіграють роль допоміжних органів. Структура Ради ЄС 

визначається її метою та завданнями і включає такий склад:  

1) Голова Ради ЄС, або Президент – це не конкретна фізична особа, а держава 

– член Європейського Союзу загалом. Від його імені відповідні обов’язки 

виконують міністри та інші відповідальні посадові особи, які ведуть засідання, 

підписують ухвалені Радою рішення тощо. Голова Ради визначає пріоритетність 

питань і пропонує компромісні рішення. Залучення до головування накладає на 

державу-члена певні обов’язки та обмеження, оскільки головування загалом вимагає 

не лише переходу від ролі сторони до ролі арбітра, але й наявності необхідних 

адміністративних та політичних можливостей для виконання цієї ролі. 

Голова Ради виконує такі завдання: 

– підготовка та проведення всіх засідань Ради; 

– забезпечення узгодженості й безперервності процесу ухвалення рішень; 

– здійснення пошуку практичних рішень із різних проблем ЄС. 

До найважливіших функцій голови Ради та його апарату належать 

адміністративна, ініціативна, координаційна, та представницька. У зв’язку зі 

зростаючою складністю вирішуваних завдань, роль Президента Ради також 

продовжує зростати.  

В межах адміністративної функції ця держава складає графік і порядок 

денний численних засідань, що відбувають протягом головування не лише на рівні 

Ради, але й на рівні Комітету постійних представників і значної кількості робочих 

груп, що функціонують під її егідою. Держава, що головує, також має право з 



власної ініціативи розпочати голосування, а у випадках, якщо за ініціативи члена 

Ради або Комісії Рада більшістю голосів ухвалить відповідне рішення, вона навіть 

зобов’язана це зробити. На державу, що головує, покладається обов’язок ведення 

протоколу та підбиття підсумків цих засідань, підготовка прескомюніке, які за 

потреби опубліковують. Ця держава також підписує ухвалені Радою акти.  

Ініціативна функція передбачає організаційні дії держави-члена, що головує, 

спрямовані на створення умов для досягнення консенсусу, оскільки вона не може 

здійснювати жодного примусу стосовно урядових делегацій інших держав-членів. 

Успіх програми діяльності цієї держави залежить від того, як вона зможе 

поєднувати різні пріоритети держав-членів і визначити лінії компромісу з важливих 

питань. В межах співробітництва у сфері зовнішньої та безпекової політики та 

співпраці поліцій і судів у кримінально-правовій сфері держава, що головує, з 

дозволу Ради розпочинає переговори щодо укладання угод з однією чи декількома 

державами-членами або міжнародними організаціями.  

Голова Ради здійснює також координаційну функцію, яка полягає у визначенні 

пріоритетів між важливими й побічними питаннями, оперуванні термінами й часом, 

збільшуючи або зменшуючи їх, і загалом визначає здатність Голови Ради досягати 

компромісу з найскладніших питань. Із цього приводу цікавим є приклад 

урегулювання Головою серйозних протиріч, що виникають між членами Ради у 

процесі обговорення, який дістав назву tour de table (франц.) – обхід столу. Він 

обходить стіл, за яким засідають члени Ради, та шляхом індивідуальної бесіди з 

кожним намагається змінити позицію тих, хто заперечує проти ухвалення акту. 

Нерідко, хоча й не завжди, йому це вдається. 

Представницька функція Голови Ради здійснюється ним у двох напрямках: 

– з одного боку, Голова представляє Раду як інституцію у відносинах з іншими 

органами Співтовариства, зокрема у відносинах з Європарламентом та його 

комітетами у межах першого стовпа. В межах другого та третього стовпів держава, 

що головує, зобов’язана консультуватися з Європарламентом з найважливіших 

аспектів і напрямів спільної зовнішньої і безпекової політики з метою забезпечення 

належного врахування думки Європейського Парламенту. Крім того, Рада повинна 

постійно інформувати Європарламент про хід роботи у сфері співробітництва 

поліцій з кримінального правосуддя; 

– з іншого боку, ця держава виражає позицію Європейського Союзу у 

відносинах з третіми країнами, зокрема в межах політичного співробітництва. 

Розвиток зовнішніх повноважень Європейських Співтовариств неодноразово 

змушував Раду наділяти Голову компетенцією діяти від імені держав-членів під час 

зустрічей на міжнародних конференціях. 

У здійсненні представницької функції Голови Ради йому надають допомогу 

Генеральний секретар Ради та держава-член, яка здійснюватиме наступне 

головування – тобто майбутня головуюча держава. Остання здійснює de facto 

функції заступника Голови (de jure такої посади в Раді не передбачено). Відповідно 

до внутрішнього регламенту Ради (параграф 2, ст. 20), «Голові надає допомогу 

представник держави-члена, яка буде головувати наступною. На вимогу Голови та 

відповідно до його інструкцій, останній за необхідності є його заступником, який 

бере на себе деякі адміністративні завдання, забезпечує наступництво роботи Ради».  



До повноважень Голови Ради належить скликання засідань Ради, складення 

проекту порядку денного, плану роботи Ради, проведення голосування, а також 

підписання протоколів і правових актів, прийнятих Радою самостійно або у 

співпраці з Європейським Парламентом. Крім того, Голова представляє Раду в 

контактах з іншими органами Європейського Союзу і третіми суб’єктами. 

Голова Ради також виступає постійним представником ЄС загалом з питань 

зовнішньої політики і політики безпеки. Головування проводиться по черзі – заміна 

головуючого відбувається кожні 6 місяців у порядку, визначеному Радою, та 

забезпечує, таким чином, представництво кожної держави. Практика обіймання 

посади Голови Ради є максимально наближеною до міжурядового складу цього 

інституту. Однак, обіймаючи посаду Голови, держава-член бере на себе 

відповідальність за Раду та Європейський Союз загалом (особливо у межах другої та 

третьої опор). Відповідно, він повинен дбати про інтереси усіх країн та народів, що 

становлять цю організацію, за необхідності жертвуючи при цьому 

вузьконаціональними, внутрішньополітичними завданнями та пріоритетами. 

Наприклад, держави-члени на період головування у Раді намагаються не проводити 

дострокових виборів, уникати загострення внутрішніх конфліктів, що досягається 

спільними зусиллями правлячої партії (коаліції) та опозиції.  

Відповідальність Голови має суто політичний характер (її не передбачено 

установчими договорами), при цьому вона може бути як негативною, так і 

позитивною. Голова, який бере на себе відповідальність за роботу найголовнішого 

законодавчого органу Європейського Союзу, сприймається громадськістю як 

основна рушійна сила роботи цього інституту. Від Голови також значною мірою 

залежить престиж Європейського Союзу на міжнародній арені.  

Залежно від того, наскільки успішно працює Рада та яке зовнішньополітичне 

положення Союзу, визначається й неформальний рейтинг і авторитет самого 

Голови. Отже, посідаючи цей впливовий піст, держави-члени намагаються якомога 

ефективніше виконати свої повноваження та навіть змагаються одне з одним, хто 

зробить це краще.  

2) Спеціалізований склад, до якого, залежно від предметної компетенції 

галузевої Ради та, відповідно, того, які міністри є його членами, входять різні 

спеціальні «формації», зокрема такі: 

1. Рада з питань сільського господарства; 

2. Рада з економічних і фінансових питань (Екофін); 

3. Рада з питань навколишнього середовища; 

4. Рада з питань транспорту і комунікацій; 

5. Рада з питань зайнятості та соціальної політики; 

6. Рада з питань рибальства; 

7. Рада з питань промисловості та енергетики; 

8. Рада з питань правосуддя, внутрішніх справ і захисту цивільних прав; 

9. Рада з питань внутрішнього ринку, у справах споживачів та туризму; 

10. Рада з питань науки; 

11. Бюджетна рада; 

12. Рада з питань культури; 

13. Рада з питань розвитку; 



14. Рада з питань освіти й молоді; 

15. Рада з охорони здоров’я. 

При цьому кожен уряд делегує до цих органів одного зі своїх членів – міністра 

відповідної компетенції. Перелік «формацій» Ради закріплено в її внутрішньому 

регламенті, у положеннях із відповідною назвою «Перелік формацій Ради».   

Окрім наведених, є ще один спосіб комплектування Ради, коли в її засіданнях 

беруть участь вищі посадові особи виконавчої влади держав-членів. Таку 

«формацію» в установчих договорах прийнято називати «Рада у складі глав держав 

або урядів». З урахуванням форми правління, цей склад зазвичай включає 14 

прем’єр-міністрів та одного президента (французького, оскільки Франція – це 

напівпрезидентська республіка).  

Рада на вищому рівні збирається дуже рідко, оскільки «перші особи» держав-

членів переважно зустрічаються у межах іншого органу – Європейської Ради. 

Остання, на відміну від Ради, не схвалює нормативних актів, проте, з іншого боку, 

не стримується жорсткими процедурними правилами, як це є в Раді. Разом із тим, у 

деяких випадках для вирішення питань, що мають найбільшу політичну значущість, 

установчими договорами прямо передбачено збір Ради саме в такій «формації». 

Наприклад, Рада у складі глав держав та урядів уповноважена здійснювати 

констатацію порушення окремими країнами ЄС загальних принципів 

конституційного ладу, і після цього Рада вже у звичайному складі може ухвалити 

рішення про застосування відповідних санкцій.   

3) Генеральний секретаріат, який є адміністративним органом, допоміжним 

у роботі Ради Європейського Союзу. Генеральний секретаріат також працює у 

Брюсселі, здійснює підготовку рішень Ради і контроль за їх виконанням.  

Генеральний секретаріат є підрозділом Ради, який забезпечує організаційну та 

технічну сторони роботи цього інституту, а також може представляти Раду перед 

іншими органами Європейського Союзу (у тому числі в Суді ЄС). Він відіграє 

важливу роль у взаємодії різних дієвих осіб, яка відбувається у процесі діяльності 

Співтовариства. Зокрема спочатку виникає діалог між делегаціями держав-членів у 

межах спеціалізованих робочих груп, потім – на рівні КОРЕПЕРу, і насамкінець – на 

рівні міністрів. Паралельно відбувається діалог між делегаціями держав-членів і 

Комісією, а також у кожній державі-члені між різними компетентними органами 

управління задля інтегрування приписів Співтовариства та поєднання їх із вимогами 

національного законодавства.  

На чолі цього органу стоїть Генеральний секретар, йому допомагає Заступник 

Генерального Секретаря, відповідальний за управління Секретаріатом.  

Окрім своїх повноважень щодо керівництва Секретаріатом, Генеральний 

секретар (або його заступник) скріпляють своїм підписом акти, які ухвалюються 

Радою (перший підпис ставить Голова). Вони також забезпечують розсилання та 

публікацію рішень Ради. Генеральний Секретар може призначатися також як 

депозитарій в угодах Європейських Співтовариств та Союзу, які укладаються ними з 

третіми країнами та міжнародними організаціями, та конвенцій, укладених між 

державами – членами Союзу. До складу Генерального Секретаріату входять 7 

головних управлінь, або генеральних дирекцій, які виконують підготовчу роботу 

для Ради за такими напрямками: 



– юридична служба; 

– управління, бюджет, переклад; 

– регіональна, соціальна, освітня політика, Соціально-Економічний Комітет; 

– внутрішній ринок, промислова політика, інтелектуальна власність, 

транспорт, навколишнє середовище, охорона споживачів, підприємства і послуги, 

сталева промисловість; 

– наука, технологія, енергія; 

– іноземні зносини та співпраця для розвитку; 

– економічні та фінансові справи, інформація, публікації, співпраця з 

Європейським Парламентом.  

Загалом штатна чисельність головних управлінь є значною і становить 

близько 2,5 тис. службових осіб. На відміну від інших допоміжних органів і від 

самої Ради, співробітниками Генерального секретаріату є не представники держав-

членів, а посадові особи, які перебувають на цивільній державній службі 

Європейських Співтовариств. Посадовці Генерального секретаріату складають звіти 

робочих засідань різних груп, та направляють звіти робочих груп КОРЕПЕРові, а 

потім – Раді. Вони також надають допомогу державі, що головує, та пропонують до 

її послуг свій досвід.  

Генеральний секретаріат працює на постійній основі, а його співробітники 

отримують грошове винагородження за свою роботу безпосередньо з бюджету 

Європейського Союзу. Роль Генерального секретаріату істотно зросла після набуття 

чинності Договором про Європейський Союз. В системі «трійки», що об’єднує 

чинного голову Ради, комісара у сфері зовнішніх відносин та Генерального 

секретаря Ради, саме Генеральний секретар забезпечує безперервність, цілісність і 

прозорість заходів, які здійснює Європейський Союз. Крім того, роль, яку відіграє 

Генеральний секретар стосовно органів Ради, поширюється також і на Європейську 

Раду.    

4) Комітет постійних представників, на який спирається Рада у своїй 

діяльності.  

У структурі Ради функціонує декілька різних комітетів, що складаються з 

посадовців держав-членів ЄС. У зв’язку з тим, що члени Ради мають різний статус 

(постійні та непостійні члени), основна робота з підготовки сесій Ради ЄС 

здійснюється Комітетом постійних представників – КОРЕПЕР (COREPER – від 

французької назви «le Comitee des representants permanents»), який складається з 

дипломатичних співробітників, що мають вищий ранг.  

Комітет з питань політики та безпеки. Він складається з керівників 

політичних департаментів міністерств закордонних справ держав-членів. До його 

відання належить слідкування за обстановкою та сприяння формуванню політики 

шляхом направлення своїх висновків Раді. В межах повноважень, делегованих 

Радою, він здійснює політичний контроль та стратегічне керівництво операціями з 

урегулювання криз.  

Координаційний комітет, який діє в межах третьої опори. Він включає 

вищих посадових осіб, до відання яких належать питання боротьби зі злочинністю 

та забезпечення співробітництва судових органів.  



Основним призначенням Ради ЄС є забезпечення виконання завдань, вказаних 

у Договорі про ЄС (ст. 145 Договору). У зв’язку з цим Рада забезпечує координацію 

загальних засад політики держав-членів. Вона наділена правом ухвалення рішень. 

Хоча Рада є політичним органом Союзу, який відображає переважно національні 

інтереси держав-членів у сфері законодавчої діяльності, вона може приймати 

пропозиції Комісії. За багатьма питаннями Рада здійснює консультації з 

Парламентом та Соціально-економічним комітетом. Рада наділена правом шляхом 

одноголосного голосування відхилити пропозиції Парламенту, які розглядаються 

нею відповідно до процедур спільних дій та спільного ухвалення рішень. 

Досягнення одноголосності також є необхідним під час ухвалення Радою 

пропозицій Комісії (ст. 149 Договору). Ухвалення остаточного рішення за 

законодавчими пропозиціями залишається за Радою, якщо Парламент не 

скористається своїм правом вето. 

Таким чином, Рада є свого роду форумом, в якому спільно з Європейським 

парламентом затверджуються правові акти ЄС, і представники країн-учасниць 

захищають свої національні інтереси. В цих форумах досягається компроміс між 

інтересами всього Європейського Союзу й окремих країн-учасниць, які нерідко 

сильно відрізняються. Раду Європейського Союзу не слід плутати з Радою Європи, 

яка є зовсім іншою міжнародною організацією, абсолютно незалежною від ЄС, а 

також із Європейською Радою. Остання – це зустрічі глав держав або урядів країн-

членів ЄС і президента Європейської Комісії, які відбуваються двічі на рік (як 

правило, в червні і грудні) в столиці і під головуванням глави держави, яка головує 

на даний момент в Раді Європейського Союзу. Такі зустрічі знаменують, фактично, 

передачу головування від країни до країни і служать підтвердженням єдності 

Європи. Обговорювані на Європейських Радах питання носять глобальний, 

стратегічний характер і визначають, певною мірою, пріоритетні напрями 

подальшого розвитку ЄС. 

 

Повноваження Ради Європейського Союзу 

 

У Договорі про ЄС Раді прямо присвячено 9 статей (ст. ст. 202 – 210), які 

становлять правову основу функціонування цієї надзвичайно важливої інституції 

Європейського Союзу. Рада наділена вельми широкими повноваженнями. Вона 

забезпечує координацію загальної економічної та соціальної політики та наділена 

правом ухвалення обов’язкових рішень. До відання Ради належать питання 

фінансової політики, вона також має широкі повноваження у сфері спільної 

зовнішньої політики й політики безпеки, здійснює керівництво у сфері боротьби зі 

злочинністю та судочинства.  

До сфери компетенції Ради віднесено також ухвалення рішень, повноваження 

щодо взаємного інформування, виконавчі повноваження тощо. Однак Рада не має 

необмежених повноважень і може діє лише згідно з положеннями, передбаченими 

договором. Закріпленими за Радою повноваженнями в узагальненому вигляді є: 

1) повноваження на законодавчу діяльність; 

2) право на висунення та призначення президента Єврокомісії, Верховного 

представника Європейського Союзу, членів Єврокомісії, Економічно-соціального 



комітету, Комітету регіонів, Європейської рахункової палати, Європейського суду, 

правління Європейського центрального банку, адміністративної ради Європейського 

інвестиційного банку, Економічно-фінансового комітету, комітетів з вивчення 

окремих проблем Євратому; 

3) право звільняти з посади членів правління Європейського інвестиційного 

банку, а також порушувати питання про звільнення з посади членів Європейської 

комісії за рішенням Європейського суду; 

4) право вимагати від Єврокомісії ініціювання нового правового акта; 

5) обмежені функції контролю за діяльністю Єврокомісії щодо виконання 

бюджету; 

6) координаційні повноваження в сфері економічної політики та політики 

зайнятості; 

7) право наділяти Єврокомісію повноваженнями на ведення переговорів з 

третіми країнами чи міжнародними організаціями; 

8) право на укладання договорів з третіми країнами чи міжнародними 

організаціями; 

9) право на встановлення посадових окладів; 

10) право на складання проекту плану бюджету; 

11) право на встановлення обсягу власних коштів співтовариства. 

Рада Європейського Союзу є одним із найважливіших органів Європейського 

Союзу. Виконує низку функцій, серед яких найістотнішою є участь у процесі 

законотворення Співтовариств. Більше того, Рада має певний вплив на формування 

інших інституцій та володіє повноваженнями контролюючого характеру. 

Отже, з урахуванням зазначених завдань, серед основних функцій Ради 

виділяють координаційну, законодавчу, формувальну та контрольну. Деякі 

дослідники наводять також додатково бюджетну функцію. Розглянемо більш 

детально кожну з них. 

Координаційна функція полягає в тому, що окрім законодавчих функцій, на 

Раду покладено й повноваження щодо визначення політичних завдань та 

координації національних інтересів. Виконання цієї функції Ради стосується її 

відповідальності в питаннях зближення економічних політик держав-членів, при 

цьому нею здійснюються не інтеграційні, а саме координаційні повноваження. 

Таким чином, Рада ЄС відіграє роль своєрідного форуму, що має спроможність 

усунути протиріччя, що виникають між державами-учасницями. 

Формула, відповідно до якої Рада здійснює координацію загальної 

економічної політики, має вельми широке тлумачення: йдеться, насамперед, не 

тільки про суто економічні заходи, але й про діяльність у соціальній сфері – це, 

зокрема зайнятість, охорона здоров’я, освіта, питання культури та ін. До відання 

Ради також належать питання фінансової політики, вона наділена й важливими 

повноваженнями у сфері спільної зовнішньої політики і політики безпеки. Крім 

того, Рада здійснює загальне керівництво боротьбою зі злочинністю та забезпечує 

координацію поліцій і судових органів у кримінально-правовій сфері. 

Повноваження Ради щодо здійснення координації з зазначених питань, уточнено й 

деталізовано у постановах засновницьких актів, що стосуються окремих видів 

діяльності, у нормативно-правових документах вторинного законодавства ЄС, 



рішеннях Суду ЄС, звичаях та прецедентах, що склалися у процесі функціонування 

інституціональної системи.    

Законодавча функція Ради випливає зі ст. 249 ДЄС, у якій йдеться про те, що: 

«…з метою виконання своїх завдань і дотримуючись умов, передбачених цим 

Договором, про спільну діяльність Європейського Парламенту і Ради, Рада і Комісія 

видають регламенти і директиви, приймають рішення, а також надають 

рекомендації та висловлюють думки», а також із ст. 202, яка серед основних 

повноважень Ради згадує право ухвалення рішень. Ця функція, яка стосується 

ухвалення Радою рішень, є також відбиттям найхарактернішої для неї діяльності.  

Серед прав і обов’язків Ради у сфері законодавчої влади найважливіше та 

основне значення мають власне законодавчі повноваження – тобто повноваження 

щодо здійснення правового регулювання суспільних відносин шляхом видання 

нормативних актів. Хоча Рада має права та обов’язки також і в інших галузях, у 

тому числі у сфері виконавчої влади, але саме законодавчі повноваження зрештою 

визначають положення цього інституту у наддержавному механізмі політичної 

влади ЄС та Союзу загалом.  

Відповідно до установчих актів, саме Раді належить право ухвалення 

нормативних актів, які є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами ЄС. Рада 

ухвалює найбільш важливі та юридично значущі рішення, тому її нерідко іменують 

законодавчим органом Союзу. Однак при цьому слід мати на увазі, що у 

законодавчій процедурі беруть участь не тільки Рада, але й інші інститути ЄС, перш 

за все, Комісія та Європейський Парламент. 

Отже, після підписання відповідних договорів, на сьогодні Парламент відіграє 

певну (хоч і нерівнозначну) роль у процесі законотворчості, крім того, бюджетним 

процесом також передбачено спільну участь обох цих структур. У теперішній час 

Рада, спільно з Єврокомісією та Європарламентом, здійснює законодавчі функції, 

хоча аж до початку 90-х років вона була єдиною законодавчою інституцією ЄС. 

Зараз ситуація змінилася – Рада ЄС тісно співпрацює з Європейським Парламентом 

в ухваленні більшості рішень, щодо яких вона вже не володіє правомочністю 

ухвалювати рішення без згоди Європарламенту. 

Незважаючи на те, що законодавчі повноваження у межах Союзу мають тепер 

також і Європарламент, Рада відіграє вирішальну роль у законотворчому процесі: 

вето Парламенту на законопроекти з деяких питань має лише відкладальний 

характер, а вето Ради при цьому завжди є абсолютним, неподоланним. Рада, як і 

Парламент, не володіє правом законодавчої ініціативи, оскільки ці повноваження 

зберігаються за Комісією, тому Рада має право ухвалювати рішення тільки на 

підставі висунутих Європейською комісією пропозицій. Однак, згідно зі ст. 208, 

Рада може зажадати проведення Комісією будь-яких вивчень, які визнаються 

необхідними для досягнення спільної мети, і подання всіх необхідних пропозицій. 

Це формулювання означає, що Рада володіє правом опосередкованої законодавчої 

ініціативи. 

Загалом законодавчі функції Ради полягають у здійсненні таких повноважень: 

– затвердження законопроектів, наданих Європейською Комісією, з 

залученням у необхідних випадках Європарламенту; 



– право вимагати від Еврокомісії проведення різнобічних досліджень та 

подальшого внесення пропозицій; 

– право делегувати свої законодавчі функції Єврокомісії у тих сферах, які 

пов’язані з дією особливих (або вузькоспеціальних) норм. 

Формувальна функція полягає в тому, що Рада наділена досить широкими 

повноваженнями зі створення інших органів і формування політики персоналу. По-

перше, вона призначає членів Соціально-Економічного Комітету, Комітету Регіонів 

і Суду Аудиторів. Рада може за умов одноголосності змінити кількість членів 

Європейської Комісії, а на подання Європейського Суду – збільшити кількість його 

Суддів чи Генеральних Радників. По-друге, Рада також ухвалює статути чи 

регламенти деяких інституцій. По-третє, Рада уповноважена встановлювати ставки, 

додатки та розмір пенсії Голови та членів Комісії, Голови, Суддів, Генеральних 

Радників і Секретаря Європейського Суду (ст. 210 ДЄС). У деяких випадках 

формування органів та призначення посадових осіб Рада здійснює спільно з 

Європарламентом. У такий спосіб, наприклад, затверджується кандидатура на 

посаду Європейського контролера з захисту даних (своєрідного європейського 

інформаційного «омбудсмена», який контролює збір, обробку та використання 

відомостей, що стосуються особистого життя громадян). Після набрання чинності 

Ніццьким договором Рада спільно з Європарламентом здійснює також формування 

Європейської Комісії.    

Контрольна функція. Основним контролером дотримання правових 

положень Співтовариств є Європейська Комісія, проте, згідно зі ст. 202 ДЄС, у 

певних ситуаціях і Рада може користуватися таким правом. Відповідно до цього, 

саме Рада має наділяти Комісію виконавчими повноваженнями, відповідно до 

попередньо закріплених положень засновницьких договорів. Прикладом таких 

ситуацій може бути антидемпінгове мито і вирівнювальні доплати. Наділення Ради 

такими повноваженнями мало за мету зрівноваження ролі Комісії, що свідчить про 

певну недовіру до неї з боку Ради, а також удосконалення процедури, котру свого 

часу розглядали як надмірну та таку, що не відповідає реальним цілям. Водночас 

зрівноваження ролі Комісії у здійсненні на умовах, визначених Радою, повноважень 

з виконання ухвалених Радою актів, створило для Ради можливості самостійно 

виконувати свої акти. Насправді Рада може залишити за собою можливість 

безпосередньо здійснювати виконавчі повноваження лише в «особливих випадках» 

– це означає, що вона повинна при цьому обґрунтувати своє рішення не наділяти 

Комісію виконавчими повноваженнями. За потреби таке обґрунтування має бути 

проконтрольовано органами Суду ЄС, та у здійсненні цієї функції Рада, відповідно, 

може оскаржувати дії інших органів до Суду першої інстанції. 

Подібно усім законодавчим органам у державах, Рада здійснює контроль за 

тим, як виконуються ухвалені нею нормативні акти й рішення «урядом ЄС», тобто 

Комісією. Контрольні повноваження стосовно Комісії має також Європарламент, 

при цьому лише він може притягувати Комісію до юридичної відповідальності у 

формі вотуму недовіри, що тягне за собою її відставку. 

Основна частина контрольних повноважень Ради – це повноваження щодо 

здійснення контролю за виданням Комісією актів делегованого законодавства та 

інших «заходів з виконання», правом ухвалювати які її наділяє Рада. З цією метою в 



Раді утворено спеціальні комітети, які уповноважені у деяких випадках накладати 

вето на акти Комісії.  Крім того, так само, як Європарламент та Єврокомісія, Рада 

здійснює контроль над діяльністю інших органів шляхом застосування процедури 

перегляду законодавства1, яку передбачено ДЄС. У деяких галузях Рада також має 

повноваження щодо здійснення контролю за державами-членами, й таким чином 

забезпечує виконання на території Союзу його установчих договорів та 

законодавчих актів. Такі повноваження за своїм змістом належать до іншої гілки 

влади – виконавчої. 

Бюджетна функція полягає у спільному з Європарламентом затвердженні 

бюджету. Бюджет ЄС являє собою зведення доходів і видатків Союзу. Проект 

бюджету щорічно вноситься Єврокомісією на розгляд Ради, яка здійснює свої 

бюджетні повноваження спільно з Парламентом. Бюджетна функція Ради наділяє її 

відповідними повноваженнями затверджувати розклад доходів і видатків у формі 

документу під назвою «Загальний бюджет Європейського Союзу». У теперішній час 

повноваження з ухвалення бюджету здійснюються спільно Європарламентом і 

Радою: кожна з цих інституцій контролює певні статті видаткової частини та може 

відхилити проект бюджету загалом.  

В системі інститутів Європейського Союзу Рада постає носієм перш за все 

законодавчої влади, приймає самостійно або спільно з Європарламентом 

регламенти, директиви і інші правові акти. Разом із тим, Рада також наділена 

повноваженнями у сфері виконавчої влади, зокрема може в певних випадках 

накладати штрафи на держави-члени. Через особливості своєї організації та порядку 

роботи Рада не дуже пристосована до здійснення завдань виконавчої влади, які 

потребують безперервного, поточного управління суспільним життям. Виконавчу 

функцію у Співтовариствах виконує Комісія, яка, на відміну від Ради, працює на 

постійній основі та не залежить від окремих держав. Разом із тим, у багатьох галузях 

виконавчо-розпорядчими повноваженнями наділено саме Раду, яка діє зазвичай за 

пропозицією Комісії. Договір про ЄС залишає за Радою можливість вживати 

«заходів щодо виконання» законодавчих актів Співтовариства. На практиці ця 

можливість використовується рідко: «заходи щодо виконання», як правило, видає 

Комісія, а Рада здійснює контроль за цим. 

Переважну більшість повноважень у сфері виконавчої влади Рада має у 

здійсненні свого завдання з координації спільної економічної політики держав-

членів (ст. 202 ДЄС). Щорічно Рада за пропозицією затверджує своєрідний план 

економічного розвитку ЄС, який призначено як для Співтовариства загалом, так і 

для кожної окремої країни-учасниці (цей план має індикативний, а не директивний 

характер). Відповідний документ має назву «Загальні орієнтири економічної 

політики», та Рада здійснює контроль за його виконанням державами-членами. 

Окремі «орієнтири» видаються також у сфері політики зайнятості. З деяких питань 

Рада наділена також розпорядчими повноваженнями, у тому числі правом вживати 

санкцій до держав-членів. Йдеться, насамперед, про випадки систематичного 

порушення окремою державою загальних принципів конституційного ладу 

 
1 Процедура перегляду законодавства – загальновживаний термін, який характеризує процес розгляду у Суді 

Європейського співтовариства позовів про визнання недійсними законодавчих актів органів ЄС. 



Європейського Союзу, а також про санкції до держави, в бюджеті якої існує 

«надмірний дефіцит» (ст. 104 ДЄС). В останньому випадку Рада може зажадати від 

цієї держави виконання певних практичних заходів, а якщо її приписи не буде 

виконано – накласти санкції, в тому числі й у вигляді «штрафів відповідного 

розміру». 

Зовнішньополітичні повноваження становлять специфічну групу 

повноважень Ради з урахуванням їх об’єкту та предмету: вони звернені до третіх 

країн (тобто країн, які не входять до складу Союзу), що виступають партнерами 

Союзу на міжнародній арені. До відання Ради віднесено укладання міжнародних 

договорів від імені Європейських співтовариств і Союзу, а також вжиття інших 

заходів в рамках загальної зовнішньої політики і політики безпеки. При цьому 

найбільш важливими повноваженнями Рада наділена саме у межах другої та третьої 

опор Союзу. Відповідно до ст. 13 Договору про ЄС, Рада ухвалює рішення, 

необхідні для визначення та здійснення спільної зовнішньої політики та політики 

безпеки, спираючись на постанови Європейської Ради. Зокрема Європейській Раді 

вона направляє свої рекомендації з питань спільної стратегії та вживає заходів щодо 

її здійснення шляхом вироблення спільної позиції та здійснення спільних дій. 

Винятком є лише документи програмного характеру (спільні принципи та орієнтири 

зовнішньої політики, а також спільні стратегії), які видає Європейська Рада за 

пропозицією Ради. Як уже було зазначено, виконання вказаних заходів також 

покладається на Раду. Те ж саме стосується й представництва Європейського Союзу 

на міжнародній арені у сфері СЗПБ: його здійснює Голова Ради, Генеральний 

секретар Ради – Високий представник з питань СЗПБ, які іноді з майбутньою 

державою – головою Ради утворюють спеціальну «трійку». 

У межах Співтовариств та Союзу загалом Рада наділена також правом 

запроваджувати санкції до зарубіжних країн, які можуть мати як політичний, так і 

економічний характер. Аналогічно вирішується й питання про застосування воєнної 

сили: рішення про залучення Сил швидкого реагування Європейського Союзу 

прийматиме виключно Рада. Саме Рада повинна забезпечувати єдність та 

ефективність дій Союзу. Ухвалюючи рішення про спільні дії, Рада визначає як 

оперативну активність Союзу, так і спрямованість діяльності у конкретних галузях 

та у зв’язку з конкретними ситуаціями. В цьому випадку Рад встановлює мету 

спільних дій, сферу їх застосування, а також засоби, які необхідно надати Союзові 

для досягнення цієї мети. 

Рішення, які ухвалює Рада, зобов’язують усіх держав-членів, які у зв’язку з 

цим повинні надати Раді всю необхідну інформацію, що пов’язана зі здійсненням 

спільних дій. Рада може також зажадати від Комісії пропозицій, які необхідні для 

проведення спільної зовнішньої політики та політики безпеки. У разі вжиття 

державою-членом будь-яких надзвичайних заходів у галузі спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки, вона повинна в обов’язковому порядку 

поінформувати про це Раду. Якщо держава – член Союзу стикається з особливо 

серйозними складнощами у здійсненні спільних дій, вона повинна повідомити про 

це Раді, яка шляхом обговорення й обміну думками повинна відшукати відповідне 

рішення для розв’язання таких проблем. У будь-якому випадку дії, вживані 



державою-членом, не повинні стикатися з цілями спільних дій або негативно 

позначатися на їх ефективності. 

Розроблювана та здійснювана Радою спільна позиція з питань зовнішньої 

політики та політики безпеки повинна слугувати підґрунтям для здійснення 

національних зовнішньополітичних акцій і зовнішньої політики держав-членів 

загалом стосовно окремих географічних регіонів або стосовно окремих проблем 

міжнародних відносин. На практиці досягнення такої згоди нерідко стикається зі 

значними складнощами у зв’язку з різним підходом окремих держав-членів до 

розв’язання проблем, що виникають у цій сфері. Про це свідчать, наприклад, 

серйозні відмінності у позиціях держав-членів із питання іракської кризи, що 

виникла 2003 р. В межах Ради держави-члени повинні узгоджувати свої позиції та 

свою політику з питань зовнішньої політики та політики безпеки, та метою таких 

взаємних консультацій та обміну інформацією повинен стати пошук найбільш 

ефективних рішень, які забезпечуватимуть єдність спільних дій. 

Закріпленими за Радою повноваженнями в узагальненому вигляді є такі: 

1) здійснення законодавчої діяльності; 

2) висунення та призначення президента Єврокомісії, Верховного 

представника ЄС, членів Єврокомісії, Економічно-соціального комітету, Комітету 

регіонів, Європейської рахункової палати, Європейського суду, правління 

Європейського центрального банку, адміністративної ради Європейського 

інвестиційного банку, Економічно-фінансового комітету, комітетів із вивчення 

окремих проблем Євратому; 

3) прийняття рішення про звільнення з посади членів правління 

Європейського інвестиційного банку, а також про звільнення з посади членів 

Європейської комісії за рішенням Європейського суду; 

4) право вимагати від Єврокомісії ініціювання ухвалення нового правового 

акту; 

5) здійснення (в обмеженому вигляді) функцій контролю за діяльністю 

Єврокомісії щодо виконання бюджету; 

6) координаційні повноваження у сфері економічної політики та політики 

зайнятості; 

7) право наділяти Єврокомісію повноваженнями на ведення переговорів із 

третіми країнами чи міжнародними організаціями; 

8) право на укладання договорів із третіми країнами чи міжнародними 

організаціями; 

9) право на встановлення посадових окладів; 

10) право на складання проекту плану бюджету; 

11) право на встановлення обсягу коштів співтовариства та деякі інші. 

Особливо важливу роль Рада ЄС відіграє в таких областях, які припускають 

міжурядову співпрацю держав (загальна зовнішня політика і політика безпеки, 

співпраця в правових питаннях і питаннях внутрішніх справ). В цих сферах Рада 

самостійно розробляє пропозиції і ухвалює рішення. З метою сприяння співпраці і 

прогресу ЄС, Амстердамський договір передбачає можливість країнам-учасницям 

почати посилену співпрацю у будь-якій сфері, за умови якщо така співпраця 

спирається на загальні інтереси ЄС і дозволяє решті країн-учасниць приєднатися до 



неї у будь-який час. Ніццькій договір передбачає, що держави не можуть накласти 

вето на відміну такої співпраці. Для початку такої співпраці необхідна підтримка не 

менше восьми країн-учасниць. Подібна співпраця може відбутися, наприклад, у 

сфері загальної зовнішньої політики і політики безпеки, за винятком питань, що 

стосуються питань оборонного характеру. 

 

Порядок та способи ухвалення рішень Радою Європейського Союзу 

 

Рада Європейського Союзу є головною інституцією, що ухвалює рішення. 

Згідно зі ст. 249 ДЄС «…Європейський Парламент (спільно з Радою), Рада й Комісія 

розроблюють регламенти, видають директиви, ухвалюють рішення, надають 

рекомендації та напрацьовують пропозиції». На відміну від Європейської Ради, яка є 

головним органом, що ініціює укладання нових договорів, Рада  бере участь у 

створенні вторинного законодавства.  

Рада діє як законодавець, коли вона приймає юридично обов’язкові для 

держав-членів норми, що входять до постанов, директив, рамкових документів або 

рішень на основі відповідних положень засновницьких договорів, окрім тих рішень, 

які стосуються прийняття внутрішніх норм, адміністративних чи бюджетних актів, 

актів щодо регулювання відносин між інституціями або міжнародних відносин, а 

також актів, що не мають обов’язкової юридичної сили (наприклад, висновків, 

рекомендацій або резолюцій). Рада також утримується від ухвалення актів, які не 

передбачено засновницькими договорами.   

Отже, рішення Ради ЄС є одним з п’яти форм таких правових актів. Так, 

регламент має загальне застосування та є обов’язковим у повному обсязі в усіх 

державах-членах. Директиви також мають обов’язкову юридичну силу (з 

урахуванням мети регулювання) для кожної держави-члена, але при цьому 

національним органам влади надається право вибору форм і методів її здійснення. 

Рекомендації та пропозиції, на відміну від регламентів, директив і рішень, не 

мають обов’язкової юридичної сили, проте мають певне юридичне значення і 

повинні бути враховані національними судами (такі джерела права іноді називають 

«гнучким законодавством»).   

Розглянемо рішення Ради ЄС більш детально. За своєю сутністю рішення – це 

законодавчі акти Співтовариства, які, відповідно до ст. 249 ДЄС, «…є обов’язковими 

в усій своїй повноті для суб’єктів, яким їх адресовано» (рішення може бути 

адресовано конкретним державам-членам, а також юридичним і фізичним особам). 

Разом із установчими документами, ці рішення утворюють право ЄС. Так само, як 

регламенти, рішення мають пряму дію і для набрання чинності не потребують 

національної імплементації. Таким чином, основними особливостями рішень є те, 

що вони, по-перше, автоматично стають частиною національного законодавства та, 

по-друге, є обов’язковими тільки для адресатів.  

Всі рішення публікуються в «Офіційному віснику ЄС» – виданні 

Європейського Співтовариства, в якому публікуються регламенти, директиви та 

інші законодавчі акти, а також акти, які не мають обов’язкової юридичної сили. 

Правила публікації обговорень у Раді у теперішній час дуже ускладнились, що 

свідчить про небажання Ради відмовитися від своєї колишньої практики закритих 



засідань. Рішення Ради ЄС набирають чинності в установлений термін або на 20-й 

день після опублікування.  

В процесі опрацювання та ухвалення рішень Рада ЄС, до складу якої входять 

міністри держав-членів, забезпечує участь цих держав у законотворчому процесі. 

Оскільки Рада збирається на рівні міністрів національних урядів, її склад різниться 

залежно від обговорюваних питань (Рада міністрів закордонних справ, Рада 

міністрів економіки тощо). Залежно від порядку денного, збираються також і різні 

міністри – закордонних справ (Рада з загальних справ), фінансів (Екофін), сільського 

господарства, промисловості, транспорту тощо – Рада має 16 різних своїх складів, 

список яких затверджено Радою з загальних питань 10 квітня 2000 р., і будь-який 

інший склад у кожному конкретному випадку повинен одержати дозвіл цієї Ради.  

Кількість членів Ради також може змінюватися при обговоренні відповідної 

теми. Останнім часом частіше практикуються засідання галузевих міністрів: 

економіки і фінансів, юстиції і внутрішніх справ, сільського господарства тощо. 

Наприклад, при розгляді проблем сільського господарства у засіданнях зазвичай 

беруть участь міністри сільського господарства; якщо питання стосується 

загальноекономічної політики – можуть бути присутніми міністри фінансів; коли на 

високому рівні обговорюються політичні проблеми, Рада може складатися з голів 

держав і урядів. Міністри країн ЄС у різний спосіб підзвітні парламентам своїх 

країн, але рішення, які вони ухвалюють у складі Ради ЄС, не може бути змінено 

окремими країнами. Проте, незважаючи на постійні зміни у складі Ради, ця 

інституція є єдиною. 

Міністри як члени Ради прибувають на її засідання до Брюсселю або 

Люксембургу, а потім повертаються до своїх країн на своє постійне місце роботи. 

Таким чином, форма роботи Ради є сесійною. Кількість засідань протягом року 

залежить від масштабів та інтенсивності законодавчого процесу в ЄС і політичних 

рушіїв того чи іншого особливого питання: деякі конфігурації Ради збираються раз 

на місяць, інші – раз на півроку, тобто Рада не є постійно діючим органом. Засідання 

проводяться згідно з графіком, встановленим на початку кожного головування. В 

засіданнях від кожного уряду бере участь національна делегація у складі 

компетентного міністра (який є членом Ради) та осіб, що здійснюють його 

супроводження (експерти, а іноді – інші міністри). Засідання триває зазвичай один 

або два дні (з урахуванням того, що більшість питань, що розглядаються, належить 

до переліку «А», а тому не потребує обговорення, тому цей термін є достатнім для 

проведення засідання. Проте, в історії траплялося, що Рада засідала навіть 

кільканадцять днів.  

З правом дорадчого голосу в засіданнях Ради, як правило беруть участь також 

представники Комісії (як основного суб’єкту законодавчої ініціативи), а в деяких 

випадках – і Європейського центрального банку. Для проведення сесій Ради не 

встановлено фіксованої періодичності. Разом із тим, Голова Ради заздалегідь (не 

пізніше як за сім тижнів до вступу у посаду) повинен у попередньому порядку 

намітити «дні, в які він планує провести сесії з метою реалізації його програми у 

сфері законодавства або прийняття оперативних рішень» (ст. 1 Внутрішнього 

регламенту Ради). У середньому протягом року відбувається близько 100 засідань 

Ради, при цьому різні її «формації» можуть засідати одночасно. 



Кворум, тобто мінімальна кількість присутніх, за якого можуть ухвалюватися 

рішення, становить більшість членів Ради. На практиці з кворумом у Раді зазвичай 

не виникає проблем, однак на випадок відсутності будь-кого з членів передбачено 

можливість делегування права голосу іншому члену Ради (ст. 206 Договору про ЄС). 

При цьому одному члену Ради не може бути делеговано голоси двох і більше інших 

міністрів (тобто можна голосувати за себе та за одного з інших членів Ради, але не 

більше). Усі правові акти ухвалюються Радою після обговорення конкретних 

питань, що стосуються найрізноманітніших сфер життєдіяльності ЄС, а тому 

обговорення дуже різняться і умовно їх може бути поділено на такі типи: 

- обговорення, в яких Комісія інформує Раду про ситуацію з певного 

питання або про надання членам Ради інформації без формалізації 

Радою результату обговорення, що може випливати зі звіту чи 

повідомлення Комісії; 

- обговорення загальних підходів, що дозволяють членам Ради 

висловити свою позицію з певного питання до початку сесійного 

засідання Ради; 

- обговорення з метою ухвалення рішення, протягом яких відбуваються 

переговори заради подолання останніх перешкод на шляху досягнення 

згоди. 

Вироблення попереднього порядку денного засідань Ради покладено на 

державу, що головує, яка направляє його іншим членам Ради, а також Комісії 

принаймні за два тижні до початку сесії. При цьому делегації інших держав-членів, 

так само, як Комісія, мають можливість звернутися з проханням про внесення будь-

якого питання за умови, якщо таке звернення було зроблено принаймні за 16 днів до 

початку сесії. У таких випадках у розробленому попередньому порядку денному 

засідань окремо вказуються пункти, стосовно яких держава, що головує, інша 

держава-член або Комісія наполягають на офіційному голосуванні.   

Порядок прийняття рішень у раді має певні особливості. В межах Ради 

представники урядів держав-членів обговорюють законодавчі акти Співтовариства і 

приймають або відкидають їх шляхом голосування. Рішення Ради мають однакову 

силу незалежно від конкретного складу, що ухвалив рішення. Особливістю 

схвалюваних Радою рішень є те, що їх не може бути скасовано. На основі 

попереднього порядку денного Генеральний секретаріат складає для делегатів, 

залежно від кожного конкретного випадку, звіти, короткі пояснювальні записки 

стосовно пунктів, внесених до першої частини, або оглядові записки, що 

висвітлюють стан обговорення (до них може бути додано текст з примітками в кінці 

сторінки) пунктів, внесених до другої частини. До цих записок додаються 

повідомлення, адресовані винятково державі, що головує, які мають за мету 

інформувати її щодо процедури, найвідповіднішою для розгляду певного питання, а 

також щодо низки деталей, необхідних для успішного просування обговорення. 

Тексти переважної більшості рішень Ради, як було показано вище, 

узгоджуються на рівні її допоміжних органів: робочих груп та спеціальних комітетів 

та (або) КОРЕПЕРу. Попри це, іноді складаються й такі ситуації, коли не вдається 

дійти повної згоди, у тому числі й у межах самої Ради. У зв’язку з цим, постає 

питання про способи ухвалення рішень у цьому органі, а саме про кількість членів 



ради, які повинні підтримати документ для того, щоб він вважався прийнятим. 

Значення способу ухвалення рішень має важливе політичне значення, оскільки саме 

Рада затверджує нормативні акти, які є обов’язковими для усіх її держав та 

громадян.  

Рішення у Раді ухвалюються шляхом голосування звичайною більшістю, 

більшістю кваліфікованою і одностайно. Звичайною більшістю ухвалюються акти, 

які не мають правової сили, або рішення з технічних питань. Кваліфікована 

більшість і одноголосність є необхідними при ухваленні юридично зобов’язальних 

актів. Рішення з найважливіших питань ухвалюються Радою на основі принципу 

одностайності (до таких питань належать, передусім, головні напрями розвитку 

Європейського Союзу, спільна зовнішня політика та політика безпеки, 

співробітництво поліцій та судів у кримінально-правовій сфері, політика надання 

притулку та імміграційна політика, політика економічної та соціальної гармонізації, 

податкова політика та ін.). Одноголосність також означає необхідність погодження 

або утримання (ухилення від голосування) всіх держав-членів. Іншими словами, 

кожна держава має право «вето», щоб заблокувати ухвалення рішень із наведених 

найважливіших питань.  

Для різних категорій законодавчих і нормативних актів передбачено й різний 

порядок ухвалення рішень та, відповідно, різні процедури взаємодії між 

Європейською Комісією, Радою і Парламентом. Амстердамський договір закріпив 

такі чотири основні процедури ухвалення рішень Радою ЄС:  

– процедура згоди парламенту,  

– процедура консультації,  

– процедура спільного рішення;  

– процедура співпраці.  

Так, процедура згоди парламенту полягає у схвалення або накладення вето на 

акт, що одноголосно приймається Радою. Така процедура застосовується щодо 

ухвалення рішень про прийом до ЄС нових держав-членів, визначенні завдань і 

повноважень Європейського центрального банку (ЕЦБ), при укладанні висновків 

міжнародних договорів та у деяких інших випадках. Але є випадки, наприклад, при 

перегляді цін на сільськогосподарську продукцію, де одноголосно ухвалене Радою 

рішення не вимагає парламентської згоди. Тоді вдаються до процедури 

консультації. Консультаційна процедура – це законодавча процедура, відповідно до 

якої Рада зобов’язана консультуватися з Парламентом та брати до уваги його точку 

зору. При цьому роль Парламенту обмежується ухваленням рекомендацій щодо 

законопроекту, які Рада може проігнорувати.  

Стосовно основного блоку питань, які Рада вирішує кваліфікованою 

більшістю, застосовується процедура спільного рішення Ради і Парламенту. Із 

ухваленням Договору про ЄС 1992 р. вплив Європарламенту на законотворчий 

процес значно посилився завдяки збільшенню ролі закріпленої в ЄЄА процедури 

співробітництва та введенню нової процедури, а саме принципу спільного 

ухвалення рішень, який дає Парламенту право та можливість накладати вето на 

рішення Ради. Застосування цієї процедури поширюється на питання, які 

стосуються свободи пересування робочої сили і послуг, зайнятості, захисту прав 

споживачів, транс’європейських транспортних і енергетичних мереж, освіти, 



культури, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, загальних 

принципів контролю, що стосуються зазначених питань. Сутність цієї процедури, 

якою передбачено проведення двох парламентських читань щодо законопроекту, 

зводиться до того, що Парламент має нагоду остаточно відкинути абсолютною 

більшістю голосів рішення, сформульоване Радою. Рада може приймати 

парламентські поправки до законопроекту, голосуючи кваліфікованою більшістю 

(для ухвалення поправок, що не отримали схвалення Комісії, потрібне одноголосне 

рішення). За відсутності належного числа голосів у Раді на користь парламентської 

поправки вона не приймається.  

Набагато рідше застосовується процедура співпраці Ради з Парламентом. Її 

збережено тільки для розгляду тих питань, що стосуються функціонування 

Економічного і валютного союзу. Так само, як процедура спільного рішення, 

процедурою співпраці передбачено два парламентські читання по законопроекту. В 

цьому випадку вето Парламенту може бути подолано одностайним рішенням Ради. 

У процесі одностайного голосування, члени Ради можуть відхилити як поправки до 

законопроекту, зроблені в Парламенті, так і схвалені Комісією. Але, оскільки дійти 

одностайності в Раді частіше за все видається недосяжним, фактично простіше 

прийняти парламентські поправки, ніж наполягати на власному варіанті 

законопроекту.  

В ході обговорення проекту у деяких випадках Рада звертається за додатковою 

консультацією до Економічного і соціального комітету і Комітету регіонів.  

При ухваленні остаточних рішень через упровадження норм вторинного 

законодавства, Рада певною мірою зберігає контроль з боку країн ЄС. Проте у 

більшості випадків вона може діяти лише на основі пропозицій Комісії, дедалі 

частіше консультуватися з Парламентом і Соціальним та Економічним Комітетами. 

Відповідно до норм Єдиного Європейського Акту, Рада може відкинути заперечення 

Парламенту лише при одностайному голосуванні (ст. 149). Так само вона повинна 

реагувати і на пропозиції комісій. Після набуття чинності Договором про ЄС вона 

разом із Парламентом бере участь в ухваленні деяких рішень. 

Процес ухвалення рішень Радою ЄС проходить три основні етапи: внесення 

пропозицій, їх обговорення та ухвалення рішення. Право законодавчої ініціативи 

належить Європейській Комісії, яка здійснює підготовку проектів рішень. Цей 

процес залежить від характеру та значущості обговорюваних питань. Згідно 

установчих договорів, рішення у Раді повинні ухвалюватися більшістю голосів. 

Лише питання процедури, які мають переважно побічний та технічний характер, 

вирішуються простою більшістю голосів. Всі інші питання, залежно від постанов 

установчих договорів або нормативно-правових актів, що їх доповнюють, рішення з 

них ухвалюються або на основі принципу одностайності, або кваліфікованою 

більшістю голосів.    

Відповідно до положень Римського договору, з питань у найбільш важливих 

сферах діяльності ухвалення рішення було можливим лише на засадах 

одностайності. Спочатку рішення зі всіх основних питань Рада повинна була 

приймати одноголосно. Такий порядок надавав кожній державі-члену можливість 

накладати вето на проекти законодавчих і інших актів, що вносилися на розгляд 

Ради. Цим Договором було також передбачено постійний перехід до процедури 



ухвалення рішень кваліфікованою більшістю до кінця перехідного періоду (тобто до 

31 грудня 1965 року). Однак політична криза, що сталася того часу, не дозволила 

цього зробити. Внаслідок цього, в 1966 році було розроблено Люксембурзькі угоди, 

які не мали юридичної сили, але повинні були братися до уваги. Відповідно до 

положень цих угод, можна було наполягати на процедурі одностайного голосування 

у разі загрози національним інтересам, тобто якщо питання, яке розглядається, має 

життєво важливе значення для держави-члена. Зазначені угоди є чинними на 

невизначений час після повної інтеграції до Договору про Європейський Союз.  

Якщо ж Рада ухвалює рішення одностайно, то утримання від голосування 

представником якоїсь із країн-членів не блокує прийняття акту. Водночас, у Раді діє 

так зване «уявне вето», тобто, якщо хтось із міністрів відсутній, то вважається, що 

він виступає проти. Тому у ситуаціях, коли потрібна одностайність, рішення не 

може бути ухвалено за відсутності когось із міністрів. Одностайне ухвалення 

рішень, відповідно до Договору про ЄСпв, вимагається стосовно певних питань, які 

умовно може бути поділено на три групи: 

– питання, що мають загальне, «інституціональне» значення – наприклад, 

єдина процедура виборів до Європарламенту, форми делегування виконавчих 

повноважень, положення про Суд ЄС, положення про Суд аудиторів, положення про 

фінансовий регламент, положення про застосування мови в інституціях ЄС, 

положення стосовно угод про асоціацію та про вступ; 

– питання, з яких держави-члени залишили за собою право вето, зважаючи на 

делікатність питань стосовно державного суверенітету або економічних інтересів: 

ресурси Співтовариства, соціальне забезпечення, гармонізація непрямого 

оподаткування, передбачені у ст.ст. 94 та 95 Договору про ЄСпв винятки з правила 

ухвалення рішень більшістю голосів, культура, промисловість, структурні фонди, 

довкілля, перелік боєприпасів і військових матеріалів, а також інші випадки у межах 

Економічного та валютного союзу; 

– сфери транспорту та допомоги, в яких Рада може відступити від договірних 

норм. 

Крім наведених питань, одностайність є також необхідною у випадках, коли 

Рада відходить від пропозицій Комісії (із застереженням ст. 251, пп. 4-5-6), а також у 

випадках, коли йдеться про дії або спільні позиції, прийняті Радою у межах 

Договору про ЄСпв у сферах СЗПБ та ВСКП. Одностайність вважається 

досягнутою, навіть якщо одна або декілька країн утримуються від голосування. 

Договір чітко визначає сферу діяльності Співтовариств, коли необхідно 

проголосувати кваліфікованою більшістю, а коли потрібна одностайність. У перші 

роки існування Співтовариств голосування кваліфікованою більшістю часто було 

суперечливим. Відображенням цього було прийняття в 1966 році так званого 

«Люксембурзького компромісу», який також іноді називають «тихим переглядом 

договорів». Завдяки цій угоді, країн-члени отримали гарантію, що у справах, що 

мають надзвичайно важливе значення для однієї чи кількох країн, члени Ради 

будуть намагатися дійти згоди та ухвалити рішення, яке задовольняло б усіх членів 

Ради, з урахуванням інтересів країн-членів і Співтовариств. На практиці, унаслідок 

цього, рішення, які повинні були прийматися кваліфікованою більшістю, тепер 

приймаються на основі принципу одностайності. Люксембурзькі угоди 



застосовувалися у багатьох випадках, коли Рада вимагала одностайності там, де 

цього не вимагав Договір про ЄС. Лише одного разу у 1982 р. Рада проголосувала 

кваліфікованою більшістю проти спроб уряду Великої Британії зловживати правом 

вето, намагаючись примусити Раду поступитися у питанні, що не було пов’язане з 

обговорюваним заходом. У 1985 р. Німеччина також вдало використала право вето. 

Проведення голосування здійснюється виключно в межах засідань Ради та у 

письмовій формі. Процедура голосування в межах засідання Ради передбачає, що 

Рада розпочинає свою роботу за ініціативи свого Голови. Він, у свою чергу, 

зобов’язаний розпочати цю процедуру за ініціативи члена Ради або Комісії, якщо 

більшість членів, які входять до складу Ради, приймуть відповідне рішення. 

Голосування держав-членів відбувається у порядку їх розташування, передбаченому 

ст. 203 Договору про ЄС, починаючи з члена Ради, який іде наступним після 

держави, що головує. Політичні позиції, які держави займатимуть під час 

обговорень у межах Ради, значною мірою визначають і майбутнє співвідношення 

сил між ними. Тому, з метою набрання кваліфікованої більшості, або, навпаки, 

блокувальної меншості, наявність яких буде формально констатовано в Раді під час 

голосування, між столицями держав-членів відбуваються дипломатичні контакти. 

Як свідчить практика, такі контакти істотно сприяють визначенню співвідношення 

сил і позицій між державами-членами, тому пошук компромісів та створення 

неофіційних коаліцій між ними є цілком природним. Найчастіше це здійснюється у 

формі різноманітних двосторонніх контактів. При цьому, однак, більшість коаліцій 

створюються лише з тактичною метою та найчастіше розпадаються після ухвалення 

потрібного рішення. 

У процесі переговорів у межах Співтовариства кожна держава-член діє 

самостійно стосовно кожної процедури ухвалення директив, обираючи ті 

положення, на які вона може погодитися, та ті, від яких вона відмовляється, а також 

стосовно всіх пропозицій, викладених у директивах, щодо яких проводилося 

обговорення протягом півроку, обираючи положення, які для неї є пріоритетними й 

ті, щодо яких вона згодна піти на поступки. Таким чином, кожна держава-член 

виробляє свою ієрархію пріоритетів. З урахуванням того, що переговори 

відбуваються стосовно низки питань, держава-член погоджується на значні 

поступки з одного питання, щоб здобути політичну або економічну перевагу з 

іншого, а тому має продемонструвати більшу відкритість, ніж у випадку, якщо на 

обговорення виносили лише одне питання. Досягнення Радою згоди стосовно 

схвалюваних рішень значно полегшується завдяки наявності таких паралельних 

переговорів.  

Якщо питання має невідкладний характер та потребує якомога швидкого 

прийняття рішення, Рада має право видавати необхідні акти без скликання на 

засідання. У подібних обставинах застосовується письмова процедура (ст. 12 

Внутрішнього регламенту Ради), яка особливо часто застосовується у процесі 

ухвалення зовнішньополітичних рішень (у межах спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки). Проведення голосування шляхом письмової процедури 

ухвалення рішення Ради застосовується за невідкладної справи, коли рішення про це 

приймає Рада або КОРЕПЕР. Таку процедуру, за умови отримання згоди всіх членів 

Ради, може в особливих випадках запропонувати й Голова Ради. Комісія також 



повинна дати свою згоду, якщо голосування шляхом письмової процедури 

стосується питання, з яким вона зверталася до Ради. 

Процедура письмового голосування має також спрощену форму здійснення, 

яка застосовується державою, що головує, у сферах зовнішньої та безпекової 

політики. В такому разі пропозиція вважається прийнятою після завершення 

терміну, який визначає держава, що головує, залежно від важливості справи та крім 

випадків, коли є заперечення будь-якого члена Ради. Застосування спрощеної 

письмової процедури голосування в Раді може відбуватися і за ініціативи держави, 

що головує, у разі необхідності провести консультування інших інституцій ЄС у 

всіх випадках, передбачених законодавством ЄС.  

Висновок до питання № 3. Після Лісабонської угоди Рада ЄС: складається з 

28 державних міністрів, які представляють кожну державу-члена ЄС. Рада є 

ключовим органом ухвалення рішень, який координує економічну політику ЄС та 

відіграє центральну роль у зовнішній та безпековій політиці. Вона поділяє 

законотворчу та бюджетну компетенції з Європейським Парламентом. Після 

набуття Лісабонським договором чинності голосування кваліфікованою більшістю 

стає поширенішим, ніж одностайне голосування. Від 2014 року почне діяти система, 

яка називається “подвійною більшістю”: рішення Ради потребуватимуть підтримки 

55% держав-членів, які представляють щонайменше 65% населення Європи. 

Новацією Договору є також те, що у Раді Міністрів закордонних справ 

головуватиме Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та 

безпекової політики, який одночасно є Віце-президентом Європейської Комісії. 

В інших галузях, таких як сільське господарство, фінанси та енергетика, у Раді 

буде продовжувати головувати міністр країни, що протягом чергових 6-ти місяців є 

країною-головою ЄС. 

 

4. Європейська Комісія 

 

ЄС споконвічно був заснований на верховенстві закону та демократії. Тому 

його особливість у тім, що союз не є новою державою замість існуючих, його не 

можна зрівняти й з іншими міжнародними організаціями. Іншими словами, 

історична розмаїтість країн, регіонів і культур повинне бути збережене. Ця мета 

чітко зафіксована в положеннях Договору про ЄС. Принцип субсідіарності відіграє 

першорядну роль у цій політиці. Дотримуючись цього принципу, ЄС бере на себе 

рішення тільки тих завдань, які воно може врегулювати краще, ніж національні й 

місцеві органи влади держав-членів. Також даний принцип був позначений 

договором як вища вимога, яким повинне керуватися Співтовариство в досягненні 

цілей ЄС. Договір говорить: «Мети Союзу будуть досягнуті відповідно до положень 

даного договору, ... через повагу принципу субсідіарності...». Таким чином, країни-

члени ЄС делегують суверенітет загальним інститутам, що представляють інтереси 

Союзу як єдиного цілого в питаннях, що представляють спільний інтерес. Всі 

рішення й процедури випливають із основних договорів, ратифікованих країнами-

членами.  

Існують п’ять інститутів, які властиво й здійснюють керівництво ЄС, 

виконуючи при цьому свою конкретну роль:  



Європейський парламент (який , як було нами показано у попередньому 

розділі, має деякі риси законотворчого органу Співтовариства);  

Європейська Рада (яка складається з урядів країн-членів);  

Європейська Комісія (своєрідний виконавчий орган);  

Суд (який забезпечує дотримання закону);  

Палата аудиторів (належне та законне управління фінансами та забезпечення 

виконання бюджету ЄС). 

Комісія веде своє походження від Верховного органа ЕОВС, що у рамках 

першого з Європейських співтовариств здійснював як виконавчу, так і законодавчу 

функцію. Римські договори про ЄЕС і Євратом наділили законодавчою владою Рада, 

а наддержавний виконавчий інститут був названий Комісією. 

З 1967 р. Комісія, як і Рада – єдиний орган для ЄЕС, ЕОВС і Євратому – 

Комісія європейських співтовариств. Дане найменування зберігається, в офіційних 

документах донині, у тому числі в актах, видаваних самою Комісією («Рішення 

Комісії Європейських співтовариств...» і т. ін.). 

Подібна термінологія явно застаріла після створення Європейського Союзу й 

перетворення Комісії в один з інститутів Союзу в цілому. Хоча (на відміну від Ради) 

спеціального рішення про перейменування Комісії не приймалося, з урахуванням 

нових реалій зараз для її найменування широко використається термін «Європейська 

комісія». 

Зокрема, відповідно до офіційного тексту Хартії Європейського Союзу про 

основні права, саме Європейська комісія разом з Європейським парламентом і 

Радою Європейського Союзу виступає в якості одного з її авторів. 

 

Порядок формування комісії 

Комісія є інститутом Союзу, що виконує виконавчо-розпорядницькі функції, 

вона має також деякі контрольні повноваження й відіграє значну роль у 

правотворчості Союзу. Комісія – постійно діючий орган (засідання проходять 

щотижня), що складається з незалежних міжнародних чиновників, якими є члени 

Комісії й службовці її департаментів. Комісія складається з 20 членів, включаючи 

Голови, призначуваних на п’ятирічний строк. 

У зв’язку з розширенням Європейського Союзу Ніццький договір 2001 р. 

трохи змінив зазначений порядок. З 1 січня 2005 р. склад Комісії формується на базі 

принципу «одна держава – один член Комісії» (привілею для найбільших країн ЄС 

скасовуються). 

Кожний член Комісії відповідає за певну сферу політики ЄС і очолює 

відповідний підрозділ (так званий Генеральний Директорат). 

Комісія відіграє головну роль у забезпеченні повсякденної діяльності ЄС, 

спрямованої на виконання основних Договорів. Вона виступає із законодавчими 

ініціативами, а після твердження контролює їхнє перетворення в життя. У випадку 

порушення законодавства ЄС Комісія має право вдатися до санкцій, у тому числі 

звернутися в Європейский суд. Комісія запроваджує в життя політикові 

Європейського Союзу на основі рішень Ради Європейського Союзу або шляхом 

безпосередньої реалізації прийнятих їм установленні. Члени Комісії незалежні від 



вказівок своїх урядів і контролюються Європейським парламентом (вотум 

недовіри). 

Призначення Комісії відбувається відповідно до спеціальної процедури. 

Спочатку із загальної згоди між урядами держав-членів і за згодою Європейського 

парламенту висувається кандидатура Голови Комісії. Потім за згодою кандидата в 

Голови Комісії формується загальний список кандидатів у члени Комісії. Після 

цього список інших майбутніх членів Комісії має одержати схвалення (інвеституру) 

у Європейському парламенті. Завершальною стадією цієї процедури є затвердження 

всього складу Комісії урядами держав-членів. 

У даний порядок в 2001 р. був внесений ряд істотних змін. Відповідно до 

нової редакції ст. 214, затвердженої Ніццьким договором, весь склад Комісії, 

включаючи Голови, призначається Радою Європейського Союзу. При цьому 

держави-члени втрачають право вето, тому що призначення Комісії буде 

затверджуватися кваліфікованою більшістю Рада. Повноваження Європейського 

парламенту за твердженням Комісії і її Голови збережені в повному обсязі. 

Спосіб формування Комісії неодноразово змінювався в міру посилення 

федеративних рис Європейських співтовариств і Союзу. Ці зміни свідчать про 

поступову еволюцію Європейського Союзу убік парламентської системи правління, 

хоча дана тенденція ще не досягла свого завершення. 

Первісне призначення членів Комісії цілком і повністю перебувало в руках 

держав-членів в особі їхніх урядів. Однак в 90-і рр. XX в. право вирішального 

голосу в цьому процесі придбав Європейський парламент. У результаті спосіб 

формування Комісії в цей час має деякі подібності з порядком призначення уряду в 

змішаній (напівпрезидентській республіці), де роль колективного президента 

виконують спільно уряду держав-членів. 

Формування Комісії відповідно до чинної редакції Договору про Європейське 

співтовариство (ст. 214) складається з п’яти етапів: 

1. Висування кандидата на пост Голови Комісії. 

У теперішній час воно здійснюється урядами держав-членів за спільною 

згодою. 

2. Затвердження кандидатури Голови Європейським парламентом 

Перед тим як дати свою згода, Європарламент заслуховує політичну програму 

кандидата в Голови («політичні орієнтири»), з приводу якої парламентарії проводять 

дебати, а потім виносять свій висновок (ст. 32 внутрішнього регламенту 

Європарламенту). 

Останній може бути й негативним: у випадку відмови Парламенту в 

інвеститурі процес формування Комісії повертається до першого етапу. 

3. Підбор кандидатів на пости інших членів Комісії. Цей етап і відповідні 

дії, які в державах звичайно називають формуванням «кабінету», здійснюються в 

цей час спільно (за спільною згодою) Головою й урядами держав-членів. 

Кандидатів у комісари, як правило, висувають самі держави (одного або двох, 

залежно від національної квоти). Ніццький договір звів цей звичай у норму права: 

відповідно до нової редакції ст. 214 перелік кандидатів у члени Комісії формується 

«відповідно до пропозицій кожного держави-члена». 



У цей час, однак, жодна людина не може стати членом Комісії, якщо проти 

цього заперечує Голова, затверджений на свій пост Європарламентом. 

При підборі кандидатур ураховуються не тільки квоти, але й ділові якості 

майбутнього комісара. Уже на цьому етапі беруть до уваги, чим буде займатися він 

у Комісії. Інакше кажучи, подібно національним урядам, мова йде про підбор 

власників певних «портфелів»: комісара по внутрішніх справах, комісара по 

зовнішнім зносинам і т.д. 

Єдиними критеріями для призначення на посаду відповідно до Договору про 

ЄС (ст. 213) служать незалежність і загальна компетентність майбутнього комісара. 

4. Отримання вотуму довіри Комісії в цілому з боку Європейського 

парламенту. 

Після завершення підбора кандидатур уже весь «кабінет» надходить на 

твердження Європарламенту. Однак ще раніше, перше ніж винести вотум довіри 

Комісії або відмовити в такому, парламентські комісії заслуховують кожного 

кандидата в комісари окремо 

Потім уже затверджений Голова Комісії представляє членів свого майбутнього 

«кабінету» на пленарному засіданні й оголошує перед Європарламентом програму 

роботи Комісії (ст. 33 внутрішнього регламенту Європарламенту). 

Як видно, Парламент має право вирішального голосу не тільки в призначенні 

Голови, але й окремих комісарів – правом, що мають парламенти далеко не всіх 

держав, у тому числі й парламентських республіках. 

У цьому зв’язку не можна виключити ситуацію, коли представницький орган 

Союзу не схвалить склад Комісії, представлений затвердженим їм же Головою. У 

такому випадку процедура повертається на попередній етап. 

5. Призначення Голови й інших членів Комісії. Після того як Комісія в цілому 

одержала парламентську інвеституру, всі її члени призначаються урядами держав-

членів за спільною згодою. 

Даний етап, як правило, носить формальний характер, тому що національні 

уряди вже дали згоду на призначення й Голову, і комісарів у ході попередніх етапів. 

Проте лише після цього процедурного акту Комісія вважається остаточно 

сформованої й може приступитися до роботи. 

Охарактеризована вище процедура формування Комісії служить яскравим 

показником особливості принципу поділу влади, як він проявляється в рамках 

наддержавного механізму Європейського Союзу, і специфіки «союзної» моделі 

стримувань і противаг. Остання спрямована на облік по можливості рівною мірою 

як національних інтересів держав-членів, так і спільного інтерес Союзу в цілому. 

Склад Комісії в остаточному підсумку покликаний відбивати волю народів 

окремих країн ЄС, що виражає через національні уряди, і волю населення всього 

Європейського Союзу, представником якої виступає Європарламент. Уряду держав-

членів більше не можуть самостійно формувати «уряд» ЄС, але й Парламент Союзу 

сам це зробити не вправі. 

Однак у діючій системі присутня серйозний «дефект», негативне значення 

якого зростає в міру розширення Європейського Союзу. Правом вето при 

формуванні Комісії володіють нині не тільки Європарламент і національні уряди, 

разом узяті, але й кожне держава-член окремо. 



Вимога «загальної згоди» при висуванні кандидатів у члени Комісії має на 

увазі, що будь-яка держава ЄС в особі свого уряду може протиставити свої приватні 

інтереси інтересам всіх інших держав і спільного інтересу Союзу. 

З обліком сказаного Ніццький договір 2001 р. вніс істотні зміни в порядок 

формування Комісії. Нова процедура була використана в 2004 р. (коли минув строк 

повноважень попередньої Комісії). 

Принципових змін два: 

– на першому, третьому та п’ятому етапах повноваження по висуванню, 

кандидатів і призначенню членів Комісії, які раніше здійснювали безпосередньо 

уряду держав-членів, переходять до Ради Європейського Союзу. 

З політичної точки зору дана зміна, однак, не є настільки істотним, тому що 

Рада по своєму складі – орган міжурядовий. Те, що уряду раніше робили 

безпосередньо, тепер вони будуть робити через своїх представників в одному з 

інститутів ЄС – Раді; 

– Рада на всіх етапах повинен приймати рішення кваліфікованою більшістю. 

Це означає, що держави гублять право вето – Голова й члени Комісії можуть бути 

призначені всупереч волі окремих країн-учасниць. 

Порядок формування Комісії перетерпів істотні зміни зі створенням 

Європейського Союзу. Призначення Голови та членів Комісії здійснюється 

державами – членами Європейського Союзу. твердження, Що Зустрічається іноді, 

що призначення виробляється Радою, неправильно. Звичайно, організаційні 

структури Ради можуть бути використані при рішенні даного питання, але проте 

формальне рішення виносить не Раду. Призначення виробляється на основі угоди 

між державами-членами й тільки за умови досягнення консенсусу. Кандидатури на 

заміщення місць у Комісії пропонуються державами-членами. Усього за станом на 

кінець 1999 р. у Комісію входило 20 членів. П’ять держав: Великобританія, 

Німеччина, Іспанія, Італія й Франція – мали по двох місця, а інші 10 – по одному 

місцю. У назване число членів Комісії входить і її Голова. 

Відповідно до Договору про Європейський Союз формуванню всього складу 

Комісії має передувати досягнення угоди по кандидатурі Голови Комісії. Практика 

підтверджує, що навіть заперечення однієї з держав – членів Союзу проти висунутої 

кандидатури виключає можливість призначення (так було, наприклад, в 1994 р. 

відносно кандидатури бельгійського прем’єр-міністра Деана). Висунута кандидатура 

представляється на схвалення Європейському парламенту. Схвалений Парламентом 

кандидат разом з урядами держав-членів бере участь у підборі кандидатур, 

пропонованих до призначення до складу членів Комісії. Висунуті в такий спосіб 

кандидати разом з Головою вже як колегіальний орган представляються 

Парламенту, що повинен винести своє судження. У випадку схвалення з боку 

представницького органа уряду держав-членів з їхньої загальної згоди роблять 

офіційне призначення Комісії, і вона приступає до виконання своїх обов’язків. 

Голова та члени Комісії мають задовольняти цілому ряду вимог. Насамперед 

всі вони повинні перебувати в громадянстві Європейського Союзу. Кожна держава – 

член Союзу має бути представлене не менш, ніж одним, і не більш, ніж двома 

своїми громадянами. Ці останні повинні мати високу професійну кваліфікацію, 

практичним досвідом і здійснювати свої функції винятково в інтересах 



Співтовариств і Союзу. У цих цілях при підборі кандидатів до складу Комісії 

особлива увага надається підтвердженню незалежності цих кандидатів, які не 

можуть і не повинні одержувати вказівок від свого уряду або діяти відповідно до 

інструкцій свого уряду. Звичайно, на практиці така абсолютна й повна незалежність 

членів Комісії недосяжна, тим більше що можливість нового призначення після 

закінчення строку повноважень залежить насамперед від національного уряду. 

Проте у всій своїй діяльності члени Комісії зобов’язані керуватися інтересами 

інтеграційних об’єднань і забезпечувати досягнення тих цілей і завдань, які 

сформульовані в установчих договорах. Члени Комісії, або, як вони найчастіше 

йменуються, комісари, повинні втримуватися від здійснення яких би те не було 

актів і дій, що суперечать характеру обов’язків, що виконують ними. Внутрішній 

Регламент Комісії робить особливий упор на добропорядну та скромну поведінку та 

підтверджує несумісність цього поста з іншими оплачуваними або навіть 

неоплачуваними посадами. Чесність і добропорядність ставиться в обов’язок членам 

Комісії не тільки в період офіційного виконання ними посадових обов’язків, але й 

по відходу у відставку. Порушення цих зобов’язань, що має бути констатовано 

Судом ЄС, до якого можуть звернутися Рада або Комісія, може спричиняти 

примусову відставку члена Комісії або позбавлення його права на . пенсію або на 

інші пільги й привілеї, пов’язані зі здійсненням цієї посади (мова йде, зокрема, про 

деякий різновид судового імунітету). 

Підтвердженням високого професіоналізму найчастіше на практиці виступає 

попередня кар’єра призначуваного члена Комісії. За загальним правилом місця в 

Комісії займають колишні глави національних урядів і колишніх міністрів, що 

мають значний досвід політичного керівництва й адміністративного керування. На 

жаль, звичайно, далеко не завжди відповідний досвід є гарантією належної 

кваліфікації або дотримання правил добропорядного керування. Політична криза, 

що вибухнула в березні 1999 р. і пов’язаний із цілою серією скандальних викриттів 

діяльності окремих членів Комісії, що викликав в остаточному підсумку її 

колективну відставку, показав, що відповідні зобов’язання виконуються аж ніяк не 

всіма членами Комісії в повній відповідності з вимогами установчих актів. Досить 

нагадати, що, наприклад, Едіт Крессон, що була комісаром, відповідальним за 

людські ресурси, і, що займала в минулому пост прем’єр-міністра Франції, була 

обвинувачена у фінансових зловживаннях (що, втім, не було підтверджено 

офіційно) і фаворитизмі. (Її особистий дантист був призначений радником комісара, 

хоча ні по своїй кваліфікації, ні за родом діяльності ніяким досвідом у сфері 

керування людськими ресурсами не володів. Зате він регулярно одержував більш 

ніж високу заробітну плату зі скарбниці Європейських співтовариств.). 

Комісія і її члени призначаються строком на 5 років. Дострокова вакансія 

заміщається в тім же порядку, у якому виробляється призначення членів Комісії при 

її формуванні. Новопризначений член Комісії виконує свої обов’язки аж до 

витікання загального строку повноважень даного складу ЄК. Вакансія може мати 

місце у випадку хвороби або смерті члена Комісії, при добровільній відставці й 

додаванні повноважень, а також у результаті примусової відставки. Рішення про 

примусову відставку, пов’язане з порушенням обов’язків члена Комісії, приймається 

Судом ЄС, що діє за пропозицією Ради або Комісії. 



Кожний член Комісії очолює певний напрямок діяльності та керує роботою 

відповідних адміністративних служб. Член Комісії має свій власний апарат, що 

утворить його кабінет, члени якого підбираються й призначаються особисто самим 

комісаром за його розсудом. Однак такого роду призначення не повинні суперечити 

ні критеріям професійної кваліфікації, ні вимогам моралі. 

Член Комісії, що йде у відставку, може бути призначений повторно. В історії 

ЄС прикладів цього досить багато. Відомі також і випадки, коли колишній Голова 

по завершенні своїх повноважень ставав членом Комісії. Наступність складу – 

звичайне правило функціонування Комісії. Однак після кризи 1999 р. тільки четверо 

з колишнього складу Європейської Комісії були призначені на новий строк. 

 

Склад комісії 

Раніше до складу Комісії  входили 20 членів, включаючи Голови. Всі вони, 

природно, повинні були бути громадянами Європейського Союзу. У той же час 

Договір про ЄС установлював додатково квоти для окремих держав-членів: у 

Комісію повинні входити як мінімум один громадянин від кожної країни, але не 

більше двох (ст. 213). 

На практиці два громадяни в Комісію входили від п’яти найбільших держав-

членів: Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії й Франції (тобто разом 10 

чоловік). Інші держави-члени були представлені одним громадянином (також 10 

чоловік). 

Подібна система квот викликала серйозну критику, оскільки сильно утрудняла 

розподіл посадових обов’язків («портфелів») між окремими членами Комісії. Уже 

тоді це зробити нелегко. Тим складніше це тепер, коли в Європейський Союз 

увійшли ще 10 країн, а Комісія, відповідно розрослася. 

У цьому зв’язку Ніццький договір почав реформу кількісного складу Комісії, 

що проводиться у два етапи: 

а) з 1 січня 2005 р., тобто коли приступився до роботи новий склад Комісії, у 

неї входять по одному громадянині від кожної держави. Привілею для великих країн 

скасовуються. При попереднім числі країн, що входять у Союз, Комісія при такому 

розкладі нараховувала б 15 чоловік. Вступ нової держави в Союз збільшує його до 

16 і т.д.; 

б) кількісний ріст Комісії буде тривати максимум до 26 чоловік, тобто доти, 

поки в Союз не вступить 27-а держава. 

Із цього моменту місця в Комісії будуть розподілятися між окремими 

державами на основі ротації (наприклад, перші п’ять років – громадянин 

Нідерландів, що випливають п’ять років – громадянин Бельгії й т.д.). Правила 

ротації повинен установити Рада, що поки ще не зроблено. 

Незважаючи на існування національних квот, на відміну від Ради й аналогічно 

Європарламенту члени Комісії не є представниками держав-членів, а розглядаються 

як представники «спільного інтересу Співтовариства» (ст. 213 ДЕС). 

Відповідно до тієї ж статті всі особи призначаються до складу Комісії «з 

обліком їхньої загальної компетентності», а їх «незалежність не повинна викликати 

сумнівів». 



Важливою гарантією незалежності членів Комісії служить заборона не тільки 

приймати, але й запитувати інструкції від кого б те не було, у тому числі від держав, 

громадянами яких вони є. У свою чергу, державам-членам заборонено вживати 

будь-які «спроби вплинути на членів Комісії при виконанні ними своїх обов’язків». 

Держави не мають права «відзивати» своїх громадян з Комісії. 

Ще одна немаловажна гарантія – несумісність посад, що розуміється в цьому 

випадку дуже широко: членам Комісії заборонено займатися будь-якою побічною 

діяльністю (навіть безоплатно). Обмеження зберігаються й після припинення 

посадових повноважень: з моменту своєї відставки їм слід «проявляти 

педантичність і обережність у тім, що стосується згоди займати певні посади або 

одержувати певні вигоди». 

Мова йде, зокрема, про перехід на роботу в комерційні організації й, 

відповідно, використанні інформації (і зв’язків), отриманих у період перебування в 

Комісії. 

Любою член або колишній член Комісії, що порушив ці правила, може бути 

притягнутий до відповідальності перед Судом Європейських співтовариств, а 

згодом і перед національними судами (у випадку порушення кримінальної справи по 

факті корупції). Наприклад, коли колишній член Комісії М. Бангеман після своєї 

відставки в 1999 р. прийняв пропозицію ввійти в адміністративну раду компанії 

«Телефоніка», Рада Європейського Союзу порушив проти його виробництво в суді. 

Справа була припинена, оскільки відповідач зволів відмовитися від цієї посади й не 

піддаватися, тим самим, судовому переслідуванню. 

Як ми вже відзначали вище, у Комісії як виконавчому органі здійснюється 

розподіл обов’язків між вхідними в її склад особами. Член Комісії, подібно члену 

національного уряду – це не тільки й не стільки учасник колегії, але й комісар по 

певних справах. При цьому, на відміну від практики деяких держав, у складі Комісії 

не буває комісарів «без портфеля». 

Кожний комісар, таким чином, не тільки несе колегіальну відповідальність 

разом з Комісією, але також є посадова особа, індивідуально відповідальне за 

доручену йому галузь керування. 

Строк повноважень Комісії в цілому становить нині п’ять років (раніше, до 

створення Європейського Союзу, він був на рік менше). Дострокове припинення 

повноважень Комісії (крім випадків добровільної відставки) можливо тільки за 

рішенням Європейського парламенту, а саме, при винесенні Комісії вотуму 

недовіри. 

Комісія – орган постійно діючий. Як і в національному уряді, основними 

формами її роботи виступають: по-перше, засідання в повному складі; 

по-друге, індивідуальна робота членів Комісії в рамках підвідомчої їм сфери 

керування; 

по-третє, діяльність робочих груп, створюваних Головою з декількох 

комісарів для рішення міжгалузевих проблем; по-четверте, діяльність генеральних 

директоратів, служб і інших підрозділів. 

Засідання Комісії, за загальним правилом, збираються щотижня (як мінімум), 

але можуть бути скликані Головою в будь-який час якщо буде потреба. 



Кворум для роботи й прийняття рішень становить більшість від усього складу, 

однак, на відміну від Європарламенту, проблем із кворумом звичайно не виникає. 

Відповідно до внутрішнього регламенту (далі ВР) (ст. 5) присутність на засіданнях – 

обов’язок члена Комісії як посадової особи. Якщо в силу поважних причин комісар 

за згодою Голови відсутній, від його імені, як ми вже відзначали, може виступати 

шеф кабінету. 

З урахуванням характеру функцій і повноважень Комісії процес підготовки й 

прийняття рішень здійснюється в закритому порядку. «Засідання Комісії не є 

публічними. Дебати конфіденційні» (ст. 9 ВР). 

На практиці при підготовці більшості рішень Комісія в особі Голови, інших 

членів або уповноважених посадових осіб проводить попередні консультації з 

іншими інститутами, державами-членами й представниками цивільного суспільства. 

Особливо широко ця практика використається при підготовці законопроектів, 

внесених Комісією в Європарламент і Раду. Останні звичайно публікуються в 

Офіційному журналі Європейських співтовариств і спеціальному бюлетені Комісії. 

Для інформування й залучення громадськості до обговорення своїх ініціатив 

Комісія широко використає практику розробки й публікації консультативних 

документів: 

– «Зелених книг» (англ. Green Paper; франц. Livre vert), у яких утримується 

аналіз поточної ситуації в конкретних сферах громадського життя й можливих мір, 

що вимагають прийняття на рівні Союзу; 

– «Білих книг» (англ. White Paper, франц. Livre blanc), де детально 

характеризуються не тільки проблеми, але й проекти нормативних 

– актів і інших мір, які Комісія планує прийняти сама або внести на розгляд 

інших інститутів і держав-членів; 

– «повідомлень» (Communication) – аналітичних довідок по окремих питаннях. 

Створення Комісії й наділення її досить широкими адміністративними 

повноваженнями викликало до життя практику лобізму, а також інших 

неформальних методів надання схованого впливу. Комісія піддається лобіюванню, 

головним чином, з боку держав-членів і великих компаній, у відношенні яких вона 

має у своєму розпорядженні широкі владні прерогативи. 

Усередині Комісії проект рішення розробляється компетентним генеральним 

директоратом або службою. Після узгодження з іншими відомствами, у тому числі з 

юридичною службою (коли мова йде про підготовку правового акту), проект 

направляється відповідальному комісарові або комісарам. Останні вже вносять його 

на розгляд всієї Комісії. 

Для прийняття рішень на засіданні Комісії необхідна підтримка більшості її 

членів. Однак з урахуванням величезних масштабів роботи з поточного управління в 

практиці Комісії одержали поширення й інші форми прийняття рішень. 

У цьому випадку проект, що попередньо схвалений відповідним генеральним 

директоратом і, при необхідності, юридичною службою, розсилається всім членам 

Комісії із вказівкою строку для подання зауважень. 

Рішення вважається прийнятим Комісією, якщо жоден з її членів до 

закінчення встановленого строку не представив своїх заперечень (ст. 12 ВР); 



Комісія при збереженні за собою повноважень по контролі може наділяти 

правом приймати окремі рішень комісарів і навіть генеральних директорів або 

начальників служб (ст. 13 і 14 ВР). 

У цей час Комісія здійснює реформування й модернізацію своєї роботи, для 

чого в її структурі уведена спеціальна посада заступника голови по адміністративній 

реформі. Дана реформа покликана прискорити підготовку й прийняття необхідних 

рішень, зменшити бюрократизм і створити умови для ефективної реалізації 

Комісією покладених на неї повноважень 

Комісія є колегіальним органом. Відповідно її рішення виносяться на 

колективній основі, причому позиція, що займав той або інший комісар, не підлягає 

розголошенню й не може бути предметом публічної особливої думки. Засідання 

Комісії проводяться щотижня, рішення приймаються більшістю голосів і виносяться 

від імені всієї Комісії. 

Внутрішній регламент Комісії передбачає можливість письмової процедури, 

коли рішення приймаються шляхом опитування членів Комісії поза залом засідань. 

Однак таке рішення може бути винесено тільки у випадку повної згоди всіх членів 

Комісії. Заперечення хоча б одного з комісарів проти застосування цієї процедури 

виключає можливість її використання для рішення даного конкретного питання. 

Досьє для розгляду на засіданні Комісії представляє того з комісарів, до основного 

профілю діяльності якого ставиться прийняте рішення. Процес підготовки й 

узгодження проекту рішення Комісії припускає в обов’язковому порядку 

проведення щотижневих нарад керівників особистих кабінетів комісарів. У ході 

такого роду зборів вони констатують наявність (або відсутність) згоди по 

розглянутому питанню й, при необхідності, вживають заходів для відшукання 

максимально прийнятної компромісної формули. 

Особливо важливу роль у керівництві роботи Комісії грає її Голова. 

Маастрихтський і особливо Амстердамський договори включили ряд положень, 

спрямованих на підвищення ролі керівника Комісії. У першу чергу це знайшло своє 

відбиття в особливій процедурі призначення голови й визнанні необхідності участі 

наміченого кандидата на пост голови у формуванні всієї Комісії в цілому. 

Згідно ст. 163 (н.н. ст. 219) Договору про ЄС у редакції Амстердамського 

договору Комісія здійснює свої функції відповідно до політичних орієнтирів, 

установлюваними її Головою. Ця нова формула безсумнівно підвищує статус голови 

колегії й досить чітко встановлює ієрархічне підпорядкування членів Комісії 

установкам і вказівкам її Голови. Глава Комісії розподіляє функції й обов’язку між 

членами Комісії, зберігаючи можливість переглядати цей розподіл обов’язків. Він 

координує й направляє діяльність комісарів, головує на засіданнях колегії, визначає 

її порядок денний, підписує разом з Генеральним секретарем Комісії її протоколи, а 

дорівнює документи, схвалені на засіданнях Комісії. Значимість поста Голови 

Комісії підкреслюється також тим обставиною, що він є ex officio членом 

Європейської Ради й бере участь у нарадах на рівні "великої вісімки", що поєднує 

керівників держав і урядів найбільш високорозвинених в економічних відносинах 

країн миру. Безпосередньо під керівництвом Голови працює Генеральний секретар 

Комісії і його апарат. У його безпосереднім підпорядкуванні перебуває також 

юридична служба Комісії – один з найважливіших підрозділів апарата 



Співтовариств. Віза юридичної служби обов’язкова для проектів всіх рішень, що 

виносять Комісією. Крім того, юридична служба представляє Комісію в Суді ЄС і в 

зносинах з юридичними службами інших інститутів. 

Зовсім очевидно, що послідовне дотримання принципу колегіальності не 

означає колективного рішення всіх питань, пов’язаних з поточним операційним 

управлінням. Чинні правові приписання передбачають можливість делегування 

Комісією й кожним з її членів окремо їхніх повноважень в області 

адміністративного керування безпосередньо генеральним департаментам, що 

перебувають у їхньому підпорядкуванні. Правомірність такої передачі повноважень 

була підтверджена рішеннями Суду ЄС, що визнав, що це правило невід’ємне 

властиве самому принципу організації роботи Комісії. Разом з тим Суд зберіг за 

собою право контролю над рішеннями про передачу повноважень для того, щоб це 

делегування повноважень не виходило за рамки забезпечення елементарних заходів 

щодо керування поточними справами. 

Комісія наділена правом створення необхідних для її функціонування 

допоміжних органів і агентств спеціалізованого характеру, яким також можуть 

делегуватися деякі з повноважень, що належать Комісії. Такого роду делегування 

прав повинне носити чіткий і строго певний характер і не передбачати передачу 

дискреційної влади або повноважень. Відповідно до внутрішнього Регламенту всі 

адміністративні служби утворять єдиний адміністративний корпус, що перебуває під 

керівництвом Комісії; Координацію діяльності служб здійснює Генеральний 

секретар Комісії, що забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку й 

процедури подання документів у Комісію. Він дорівнює засвідчує їхню дійсність і 

забезпечує їхнє опублікування. 

Комісія – один з найбільше активно працюючих інститутів Співтовариств і 

Союзу. Наприклад, в 1998 р. Комісія провела 47 засідань. Вона схвалила й передала 

іншим інститутам і органам 576 пропозицій, рекомендацій і проектів нормативно-

правових актів. Безпосередньо Комісією було схвалено 230 регламентів, 63 

директиви, 271 рішення й 5 рекомендацій. Комісія опублікувала в тому ж році 293 

комюніке, меморандуму й доповіді. 

На службі в адміністративному апарату, підлеглому Комісії, в 1998 р. було 

зайнято 16 344 штатних співробітника й 750 співробітників, зайнятих на тимчасовій 

основі й працюючих за контрактом. Крім того, близько 1650 чоловік було зайнято в 

різних дослідницьких підрозділах, понад 500 – у службах, зайнятих публікацією 

офіційних матеріалів, і в деяких інших спеціалізованих агентствах і органах. 

Відповідно до документів, схваленими при підготовці й підписанні 

Амстердамського договору, намітилася певна реформа й перебудова роботи Комісії. 

Відповідно до прикладеного до Договору про Європейський Союз і Договір про 

Співтовариства Протоколу про інститути передбачається з моменту розширення 

Союзу перехід до нових норм представництва в Комісії. Відповідно до цього 

правила кожна держава – член Союзу відтепер представлено в Комісії тільки одним 

членом. Це нововведення повинне супроводжуватися переглядом числа зважених 

голосів, яким володіє кожне держава-член у випадку застосування принципу 

голосування кваліфікованою більшістю в Раді. 



Сама Комісія у своїх документах висловилася за скорочення її чисельного 

складу й насамперед числа комісарів, що очолюють безпосередньо ті або інші сфери 

управління. У випадку прийняття цієї рекомендації Комісії, вона буде включати не 

тільки комісарів, що відають питаннями управління, але й комісарів без портфелів. 

Комісія висловилася також за більше чітке визначення функцій і повноважень віце-

голів Комісії. Однак ніяких конкретних і певних пропозицій на цей рахунок 

зроблено не було. Труднощі, що виникли навесні 1999 р. і пов’язані з достроковою 

відставкою Комісії, трохи загальмували процес перегляду її структури й порядку 

функціонування. 

 

 

Організаційна структура Комісії 

Внутрішня організація Комісії як виконавчого органа являє собою ієрархічну 

систему на основах єдиноначальності, що має значні подібності зі структурою 

національних урядів. 

Керує роботою Комісії Голова, якому допомагають його заступники. 

Наступний рівень утворять комісари, відповідальні за окремі сфери керування. 

Комісари, а в ряді випадків безпосередньо Голова і його заступники направляють 

роботу генеральних директоратів (усього їх 26), які створені по галузевій ознаці і які 

по своїх завданнях і статусу схожі на урядові міністерства й відомства: 

Генеральні директорати підрозділяються на директорати, а директорати у 

свою чергу – на відділи. Заступниками членів Комісії є генеральні директори 

відповідних галузевих генеральних директоратів. 

Членам Комісії в їхній діяльності допомагають помічники членів Комісії. 

Кожний член Комісії має свій особистий персонал – Кабінет, що складається з 

помічників. Зв’язок між комісаром і його генеральним директором носить, таким 

чином, двосторонній характер. 

Крім генеральних директоратів у структурі Комісії існують і інші 

департаменти, у тому числі і юридичній службі. Посадові особи й інший персонал 

департаментів Комісії по своєму правовому статусі є міжнародними чиновниками. 

Діяльність Комісії і її департаментів забезпечується Генеральним 

секретаріатом. 

Голова Комісії є ключовою фігурою в політичному житті об’єднання держав. 

За увесь час функціонування Комісії змінилося 10 Голів Комісії – від першого 

Голови Хальтера Хальштайна до нинішнього Голови Романо Проді. Крісло Голови – 

відповідальний пост, що пред’являє високі вимоги до професійних і особистих 

якостей його особи, що займає. 

Останнім часом спостерігається поступове розширення юридичних 

повноважень і фактичного впливу Голови на роботу Комісії й інших органів Союзу 

в цілому. Новим кроком у цьому напрямку став Ніццький договір 2001 р. Відповідно 

до останнього (нова редакція ст. 217 Договору про ЄС) Голова одноосібно визначає 

внутрішню організацію Комісії, розподіляє й перерозподіляє посадові обов’язки між 

її членами. За згодою Комісії в цілому Голова вповноважений призначати собі 

заступників (віце-голів), а також вимагати дострокового припинення повноважень 



кожного з рядових членів Комісії. Останній у цьому випадку зобов’язаний піти у 

відставку. 

Комісія – «хоронитель» Співтовариств, що діє на постійній основі виконавчий 

орган Союзу. Доречним є зіставлення Комісії з урядом держав-членів, а Голови 

Комісії із главою уряду. Правда, їхньої функції трохи ширше й різноманітніше, ніж 

при класичному поділі влади. 

Внутрішня організація Комісії як виконавчого органа являє собою ієрархічну 

систему на засадах єдиноначальності, що має значні подібності зі структурою 

національних урядів. 

Керує роботою Комісії Голова, якому допомагають його заступники. 

Наступний рівень утворять комісари, відповідальні за окремі сфери керування. 

Комісари, а в ряді випадків безпосередньо Голова і його заступники, направляють 

роботу генеральних директоратів Комісії, які по своїх завданнях і статусу схожі на 

урядові міністерства й відомства. 

Посада Голови (Президента) Комісії споконвічно й донині є найбільш високим 

постом, що можуть займати фізичних осіб в організаційному механізмі 

Європейських співтовариств і Союзу в цілому. Як і Голова Ради (пост, займаний 

державами-членами), Голова Комісії здійснює керівні функції не тільки відносно 

свого інституту, але й стосовно до всього Європейського Союзу. 

Якщо Голови Ради в засобах масової інформації іноді порівнюють із 

президентом Європейського Союзу, то главу Комісії вподібнюють «європейському 

прем’єр-міністрові». Для таких порівнянь є чимало підстав, хоча про повну аналогію 

в даний момент говорити ще рано. 

Голова Комісії спочатку призначався на свою посаду за спільною згодою 

національних урядів, причому із числа вже призначених комісарів і лише на 

половину мандата Комісії. По своєму статусі Голова був лише «перший серед 

рівних». Однак останнім часом ситуація змінилася. 

Починаючи з 1999 р. Голова не тільки призначається окремо від інших членів 

Комісії на весь строк її повноважень (п’ять років), але й підлягає спеціальному 

вотуму довіри з боку Європарламенту. Одночасно він придбав право вирішального 

голосу в підборі кандидатур на посаді інших членів Комісії як свого майбутнього 

«кабінету» (раніше з ним тільки консультувалися). 

Посилення легітимності вищої посадової особи Комісією викликало до життя 

нову тенденцію, що триває й донині: тенденцію посилення особистої влади Голови. 

Важливим кроком у цьому напрямку став Ніццький договір 2001 р., що істотно 

розширив повноваження Голови. Відповідно до нової редакції ст. 217 Договору про 

ЄС Голова: 

визначає «політичні орієнтири» всієї роботи Комісії (право Голови 

здійснювати політичне керівництво Комісії вперше було визнано Амстердамським 

договором 1997 р. за допомогою виправлення ст. 219 Договору про ЄС, тобто воно 

діє вже в цей час); 

установлює «внутрішню організацію» Комісії, тобто одноосібно вирішує 

питання побудови системи генеральних директоратів і інших департаментів Комісії, 

їхньої функції й повноваження; 



розподіляє обов’язку між членами Комісії із правом у будь-який момент 

змінювати їх. Таким чином, коло посадових функцій і відповідальності рядових 

комісарів, а дорівнює заступників ставиться в залежність від одноособового рішення 

Голови. Голова тим самим одержує додатковий важіль тиску на кожний зі членів 

Комісії, підкріплюваний погрозою урізати повноваження комісара або перевести 

його на менш престижний пост. 

У цей час дане повноваження Голови вже закріплено у Внутрішньому 

регламенті Комісії (ст. З). Включення відповідної норми безпосередньо в 

установчий договір надає їй вищу юридичну чинність у правовій системі Союзу, а 

також захищає від спроб можливих змін (тому що внутрішній регламент може бути 

в будь-який момент переглянутий за рішенням самої Комісії, прийнятому більшістю 

її членів); 

здійснює нагляд за індивідуальною роботою кожного члена Комісії. 

Відповідно до нової («ніццької») редакції розглянутої статті, «члени Комісії 

здійснюють функції, покладені на них Головою, під керівництвом останнього». 

Тим самим Голова одержує можливість втручатися в прийняття рішень по 

всім підвідомчим Комісії галузям управління, за які відповідальні індивідуальні 

комісари, і право своєю владою давати їм обов’язкові вказівки, як надходити в 

конкретному випадку; призначає своїх заступників. 

На відміну від вищевказаних прав призначення «заступників голови» має 

потребу в попередній згоді Комісії в цілому, тобто Голові необхідно заручитися 

підтримкою ще 10 комісарів (тому що всі рішення Комісія приймає більшістю своїх 

членів). 

Відтепер виключається можливість призначення заступниками тих осіб, проти 

кандидатур яких заперечує Голова (у цей час заступники обираються самою 

Комісією, а виходить, рішення про обрання може бути схвалене всупереч волі 

Голови); 

має право жадати від будь-якого члена Комісії достроково подати у відставку. 

Дана вимога також має потребу в схваленні Комісії в цілому і є обов’язковим для 

комісара, якому воно звернено. «Член Комісії подає у відставку, якщо від нього 

цього зажадає Голова після одержання згоди колегії» (параграф 4 ст. 219). 

Це нове повноваження дає можливість Голові de facto виключати з Комісії 

будь-якого члена, хоча й зв’язано вимогою «згоди колегії» (тобто схвалення 

більшістю членів Європейської комісії). 

Як видно, посилення легітимації Голови Комісії за допомогою твердження 

його з боку представницького органа Союзу істотно підвищило значення цієї посади 

й поставило Голови «над» іншими членами очолюваного їм інституту. 

Даний процес може одержати новий імпульс у наступні роки, якщо буде 

реалізована обговорювана зараз ідея обирати Голову прямим загальним 

голосуванням громадян Європейського Союзу, а саму посаду перейменувати в 

«Президента Європейського Союзу». 

Крім розглянутих вище, Голова має у своєму розпорядженні також інші 

повноваження по поточному керівництву Комісією (вони закріплені в її 

внутрішньому регламенті): скликання Комісії на засідання, установлення порядку 



денного. Він же підписує нормативні акти й інші документи, схвалені Комісією, і 

т.п. 

Серед загальнополітичних повноважень Голови, (тобто здійснюваних 

відносно Співтовариства й усього Союзу) найбільш важливим є офіційне 

представництво ЄС на міжнародній арені. 

З питань «комунітарної» зовнішньої політики Голова від імені Комісії (як 

інституту, що представляє Європейські співтовариства за рубежем) проводить 

зустрічі на вищому рівні з керівниками іноземних держав, бере участь у 

міжнародних конференціях, нарадах «Великої вісімки» і т.д. 

Голова Комісії разом з Головою Ради приймає вірчі грамоти від глав 

іноземних дипломатичних представництв, акредитованих при Європейських 

співтовариствах. 

Разом із главами держав або урядів країн-учасниць Голова Комісії входить до 

складу вищого органа політичної координації на рівні Союзу – Європейської ради. 

Договір про Європейське співтовариство передбачає існування в Комісії 

посади заступника Голови – одного або двох (віце-голови, віце-президента) Комісії.  

 Наприклад, юридична служба Комісії є органом, що здійснює правову 

експертизу майбутніх правових актів Комісії. 

Серед інших служб можна виділити службу перекладів, службу прес-

секретаря Комісії, статистичне відомство. 

Комісія вправі також засновувати «особливі структури, відповідальні за 

виконання спеціальних завдань» (ст. 20 ВР). Прикладом такої «структури» служить 

Європейське відомство по боротьбі з фінансовими махінаціями, що засновано 

Комісією в 1999 р. для проведення «адміністративних розслідувань» 

правопорушень, що зачіпають фінансові інтереси Співтовариства, включаючи 

корупцію (ст. 2 рішення Комісії «Про установу Європейського відомства по 

боротьбі з фінансовими махінаціями»). 

Дане відомство, хоча й засновано Комісією, діє як незалежний орган ЄС під 

керівництвом директора, якого Комісія призначає за узгодженням з Європейським 

парламентом і Радою Європейського Союзу (ст. 5 зазначеного рішення). 

Особливе місце серед підрозділів Комісії займає її Генеральний секретаріат. 

Як і в інших інститутах Союзу, Генеральний секретаріат є допоміжним органом 

Комісії в цілому. 

Його керівник – Генеральний секретар Комісії – підзвітний безпосередньо 

Голові та сприяє останньому в керівництві всією роботою Європейської комісії (ст. 

17 ВР). На Генерального секретаря також покладений обов’язок підтримки 

«офіційних відносин» Комісії з іншими інститутами Європейського Союзу. 

Посадові особи всіх відомств Комісії по своєму правовому статусі є 

цивільними службовцями Європейських співтовариств. Хоча цивільну службу 

Співтовариств можна проходити також в інших інститутах (наприклад, у 

Генеральному секретаріаті Ради), апарат Комісії є найбільш численним серед всіх 

органів ЄС (приблизно 16 тис. чоловік), що пов’язане з характером її як інституту 

адміністративного, що персоніфікує собою виконавчу владу Співтовариства. 

З метою забезпечення законності й сумлінності в роботі всі Комісії, що 

служить, як додаток до її внутрішнього регламенту в цей час діє спеціальний акт: 



Кодекс гарного адміністративного поводження персоналу Європейської комісії в 

його відносинах із громадськістю. 

Комісія відіграє головну роль у забезпеченні повсякденної діяльності ЄС, 

спрямованої на виконання основних Договорів. Вона виступає із законодавчими 

ініціативами, а після твердження контролює їхнє перетворення в життя. У випадку 

порушення законодавства ЄС Комісія має право вдатися до санкцій, у тому числі 

звернутися в Європейський суд. 

Комісія має значні автономні права в різних областях політики, у тому числі 

аграрної, торговельної, конкурентної, транспортної, регіональної й т.д. Комісія має 

виконавчий апарат, а також управляє бюджетом і різними фондами й програмами 

Європейського Союзу. 

Комісія в західній літературі й засобах масової інформації традиційно 

характеризується в якості головного виконавчого органа Союзу, а іноді навіть як 

його «уряд». 

Із цією характеристикою в цілому можна погодитися, але з декількома 

застереженнями: 

– по-перше, Комісія має таку якість у рамках Європейських співтовариств, 

насамперед ЄС – тобто першої опори Союзу (у цьому почасти причина збереження 

старої назви – Комісія Європейських співтовариств).  

– по-друге, виконавчо-розпорядницькими повноваженнями в Союзі володіють 

також Рада і Європейський центральний банк, вплив яких не слід недооцінювати, 

особливо в сфері другої й третьої опор і кредитно-грошового регулювання; 

– по-третє, Комісія наділяється досить широкими повноваженнями в сфері 

законодавчої влади, у яких виражається система стримувань і противаг на рівні 

наддержавних інститутів Союзу. 

Висновок до питання № 4. Після Лісабонської угоди: Європейська Комісія 

створена для незалежного представництва інтересів ЄС як єдиного цілого. Вона 

звітує перед Європейським Парламентом. 

Єврокомісія є єдиною інституцією Союзу, наділеною правом ініціювати 

законопроекти. Комісія також реалізує політику ЄС у різних сферах, забезпечує 

виконання бюджету, керує програмами ЄС, представляє його на міжнародних 

переговорах, а також забезпечує правильне застосування договорів ЄС. 

На засіданні Європейської Ради у грудні 2008 року голови держав та урядів 

погодилися, що до складу Комісії входитимуть по одному представнику від кожної 

держави-члена ЄС. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, у рамках Союзу зважується задача не запобігання узурпації 

влади, а забезпечення збалансованого сполучення владних повноважень держав-

членів і утворених ними інтеграційних об'єднань. У результаті стосовно до 

Європейського Союзу можна говорити не про поділ влади, а про розподіл 

суверенних повноважень між державами-членами і самими інтеграційними 



утвореннями. Відповідно, в основі побудови системи інститутів Європейського 

Союзу лежить не концепція поділу влади, а концепція розподілу повноважень. 

Мабуть, найбільше чітко це знайшло своє відображення в установчих 

Договорах і інших нормативно-правових актах, що проголошує і закріплює 

принципи пропорційності і субсидіарності. Їхня суть полягає в тому, що кожний з 

інститутів Співтовариств і Союзу наділяється тільки таким обсягом повноважень і 

такою компетенцією, що необхідні для досягнення поставлених задач і цілей. При 

цьому кожний з інститутів чи не може не повинний виходити за рамки, обкреслені в 

нормативних актах. У свою чергу принцип субсидіарності дає можливість 

збалансувати і зробити більш гнучкої і рухливий концепцію розподілу повноважень. 

Він установлює, що за межами виняткової компетенції Співтовариств можлива 

передача повноважень від інтеграційних об'єднань державам-членам, якщо в 

здійсненні цих повноважень Співтовариствами немає необхідності, і, навпроти, 

можлива передача визначених повноважень від держав-членів Співтовариству і 

Союзу, якщо рішення виникаючих проблем вимагає спільних і об'єднаних зусиль 

учасників інтеграційного об'єднання. 

Концепція розподілу повноважень має на увазі два головних чи аспекти 

напрямку діяльності інститутів. З одного боку, вони повинні мати повноваження, 

необхідними для досягнення цілей інтеграції, і це припускає передачу у ведення 

Співтовариств і Союзу, а отже і їхніх інститутах, що представляють, необхідних 

суверенних прав і прерогатив від держав-членів. З іншого боку, у силу того, що різні 

інститути втілюють початку міжнаціонального чи наднаціонального характеру, 

потрібно строге розмежування компетенції між самими інститутами інтеграційних 

утворень. Такий розподіл компетенцій і їхнє строге закріплення нагадує щось схоже 

на систему стримувань і противаг. Тверда необхідність у подібній системі 

продиктована усі тією же потребою збалансування інтересів і потреб інтеграції і 

їхнє сполучення з національними інтересами держав-членів Союзу. 

Концепція розподілу повноважень, забезпечуючи сполучення 

наднаціонального і міжнаціонального в побудові і діяльності інститутів 

Співтовариств і Союзу, відбиває одночасне розходження в підході до 

конструювання і визначення політичної і правової природи Співтовариств і Союзу. 

Вже в передодні створення першого інтеграційного об'єднання в особі 

Європейського об'єднання вугілля і стали розгорнулася досить гостра боротьба між 

прихильниками наднаціональної організації, так називаними федералістами, і 

прихильниками міжнаціонального співробітництва, що виступали за створення 

Співтовариства у формі класичної міжнародної організації. При створенні ЕОУС 

був досягнутий визначений компроміс двох протиборчих тенденцій при деякім 

посиленні федералістського початку. 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ № 3 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Право 

Європейського Союзу». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 3 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 3 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 



 

 ТЕМА № 4:  

 

“Європейський парламент” 
 

2 години 

 

 

План: 

  

Вступ. 

1. Місце Європейського парламенту в системі органів Європейського 

співтовариства. 

2. Формування Європейського парламенту. 

3. Функції та повноваження Європейського парламенту. 

4. Структура й організація роботи Європейського парламенту.   

Висновки. 

Рекомендована література: 

1. Право Європейського Союзу: Підручник. 2-ге видання. А. В. Хрідочкін, П. В. 

Макушев, О. В. Леонова. Херсон: Відавничий дім «Гельветика». 2014. 448 с. 

2. Право Європейського Союзу: підруч. за ред. В.  І. Муравйова. К.: Юрінком 

Інтер. 2011. 704 с.  

3. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник за заг. ред. Р.А. Петрова. 

3-тє видання. К.: Істина. 2010. 376 с. 

4. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. О. В. Філонов, В. П. 

Філонов, В. М. Бесчастний. За ред. Бесчастного В.М. К.: Знання. 2010. 366 с. 

5. Гердеґен М. Європейське право: пер. з нім. М. Гердеґен.  К.: К.І.С. 2008.  524 

с. 

6. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення  і Україна. К.: Юрид. 

Думка. 2005.  448 с.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути концептуальні основи побудови та діяльності Європейського 

парламенту. 

ВСТУП 

 

Об’єктивні передумови економічної та політичної інтеграції в Західній Європі 

особливо реально позначилися в останнє десятиліття минулого століття. Завданнями 

Європейського співтовариства є, насамперед, створення єдиного ринку та поступове 

зближення економічної й соціальної політики держав-членів. Єдиний ринок має на 

увазі також право вільного пересування та проживання. Таким чином, усуваються 

перешкоди, що існують на шляху «вільної міграції». Створення Європи «без 

кордонів» включає відкриття для громадян і організацій країн Співтовариства 



національних ринків послуг, а також вільний обіг капіталу. При цьому варто 

підкреслити, що західноєвропейські держави послідовно дотримувалися принципу 

визнання демократичних ідей, і країни, що їх не визнають залишалися за рамками 

інтеграційних процесів; іншими словами, щоб вступити в Союз, треба довести, що 

держава розділяє демократичні цінності та стандарти, які склалися в рамках ЄС.  

З моменту підписання Римських договорів 1957 р. (набули чинності з 1 січня 

1958 р.) відбулося зближення цілого ряду галузей національного права країн-

учасниць ЄС – торговельного, цивільного, фінансового, податкового права тощо. 

Були створені компенсаційні механізми, спрямовані на зрівняння виробничих 

витрат. Велике значення мало встановлення загальних для держав – учасників 

Співтовариства стандартів. Тим самим були підготовлені умови для якісно нового 

етапу інтеграції. 

У цих умовах особливого значення набуває захист соціальних і економічних 

прав громадян. Главами держав-членів була прийнята Хартія в захист прав і 

інтересів найманих робітників у ряді найважливіших сфер економіки. 

Відбиттям цього процесу є те, що усе більше важливу роль у політичному 

житті Європейського співтовариства відіграє Європейський парламент, унікальність 

якого полягає вже в тому, що обирається він населенням не однієї, а багатьох країн і 

в його діяльності застосовується офіційних мов більше, ніж навіть в універсальній 

міжнародній організації – ООН. 



1. Статус Європейського Парламенту 

 

Європейський парламент (Європарламент) є одним з основних органів 

Європейського Союзу. У системі головних органів Європейського Союзу 

Європарламенту приділяється переважно консультативна та дорадча роль. 

Безпосередньо законотворчою діяльністю він не займається. У межах цього 

інституту проводяться дебати та слухання з всього спектру діяльності ЄС, 

висловлюються зауваження та пропозиції, надаються рекомендації державам-

членам, а також таким органам, як Рада ЄС і Європейська комісії.  

Європарламент обирається терміном на п’ять років. Депутати в 

Європарламенті працюють у складі груп з певною політичною ідеологією й не 

розділені за ознакою державної приналежності.  

Пленарні сесії проводяться 12 разів на рік у Страсбурзі (Франція). 

Після завершення процесу входження в ЄС Болгарії та Румунії чисельність 

Європарламенту виросла з 732 до 785 депутатів. У депутатський корпус влилися 35 

представників Румунії й 18 – від Болгарії. Таким чином, відтепер кваліфікована 

більшість при голосуванні за рішення Європарламенту становить 393 голоси.  

Нове поповнення не мало істотного впливу на політичний баланс у 

Європарламенті. Всі нові депутати ввійшли в існуючі або нові політичні групи. 13 

депутатів приєдналися до фракції Європейської народної партії, що відтепер 

нараховує 277 чоловік, 18 увійшли в ряди групи Соціалістів (218 голосів), 16 нових 

депутатів приєдналися до Ліберальної фракції (106 голосів).  

Один болгарський і 5 румунських євродепутатів увійшли в створену 

нащодавна групу “Ідентичність, традиції, суверенітет" (ITS), яка нараховує 20 

голосів. Ця група, до котрої також входять представники Франції, Бельгії, 

Великобританії, Австрії та Італії, з моменту створення вже встигла здобути 

скандальний авторитет “ультраправої" фракції.  

Нові євродепутаті від Румунії й Болгарії були призначені за рішенням 

національних парламентів, деякі з них перебували в Європарламенті в статусі 

спостерігачів з кінця 2005 року.. 

Проте, розвиток інститутів об’єднаної Європи спрямований (принаймні, 

формально) на скорочення кількості посадових осіб, у тому числі й депутатів 

Європейського парламенту. Як передбачається, після наступних виборів у 

Європарламент в 2009 році загальна кількість євродепутатів зменшиться з 785 до 

736 чоловік. 33 з них будуть представляти Румунію, 17 – Болгарію.  

Слід відмітити також дуже важливу тенденцію до своєрідного розпорошення 

керівних органів співтовариства. Так, хоча сам Європарламент офіційно 

розташований у Страсбурзі, його генеральний секретаріат розміщено у 

Люксембурзі, а офіси депутатів – у Брюсселі, оскільки там перебуває Євро комісія, 

проводяться засідання Ради міністрів тощо. Тому європейські депутати постійно 

курсують між Бельгією, Францією та Люксембургом. Як жартують у Європі, вони 

нагадують « трупу бродячого цирку».  

Аж до останнього часу Європарламент перебував і у певній мері перебуває  і 

сьогодні в тіні інших інститутів. Ні його повноваження, ні реальна роль у механізмі 



управління дотепер не дають підстав для того, щоб проводити аналогію з 

законотворчим органом держави, відводити йому верхню сходинку в реальній 

ієрархії інститутів. Не випадково в багатьох навчальних і наукових виданнях 

спочатку говориться про Раду та Комісію, а лише потім про Європарламент. Навіть 

в «Короткому нарисі Європейського співтовариства», підготовленому фахівцями з 

Європейського союзу, характеристика інститутів починається з Комісії як 

провідника політики Співтовариства, а Європарламент, красиво іменований 

«голосом демократичного федералізму», розглядається в другу чергу. 

Відносно слабка роль Європарламенту є відбиттям низького рівня розуміння 

спільності історичних доль суб’єктами ЄС. Тому в передвиборних кампаніях у 

Європарламент домінують національні теми. Крім того, багато європейців погано 

розуміють завдання цієї наднаціональної організації. Вони вважають, що 

європейські структури невиправдано багато беруть на себе, регламентуючи життя 

людей у віддалених куточках ЄС, про які євробюрократи мало що знають.  

Звідси – малий інтерес і низька явка населення багатьох європейських країн на 

вибори. У ФРН, наприклад, в останніх виборах у Європарламент взяли участь 

усього 45,2% виборців, тоді як у виборах у бундестаг в 2002 році брали участь 79,1% 

громадян.  

Статус Європарламенту довгий час залишався одним із самих слабких 

аргументів на користь ідеї про поступову інтенсифікацію інтеграційних процесів по 

шляху або державній моделі (федерація) або створення союзу держав 

(конфедерація). Правда, в останні роки місце та роль Європарламенту у політичному 

житті та процесі прийняття рішень дещо змінилися. Статус Європарламенту, нехай і 

незначно, все-таки був підвищений, чому сприяв закладений у ньому із самого 

початку демократичний потенціал. У Договорі про Європейський союз, підписаному 

на Маастрихтському саміті (лютий 1992 р.), Європарламент серед органів Союзу 

названий першим. В Амстердамському договорі 1997 р. передбачалося розширенні 

прерогатив Європейського парламенту. 

Цікаво, що динаміка розвитку Європарламенту відбилася на його визначенні в 

літературі. Точніше кажучи, мова йде не стільки про різноманіття визначень, 

скільки про їх майже повну відсутність. Можна навіть сказати, що сьогодні 

офіційного визначення Європарламенту взагалі немає. Формально він ніяк не 

називається ні в установчих договорах, ні в Єдиному європейському акті, ні в 

Маастрихтському договорі, ні в Амстердамському договорі.  

У цих документах немає навіть натяку на те, що він є вищим органом 

законодавчої влади. У Маастрихтському договорі застосована надзвичайно 

нейтральна формуліровка: Європейський парламент складається із представників 

народів держав, що об’єдналися в Співтоваристві, – він здійснює повноваження, 

покладені на нього Договором (ст. 137). 

Посилення «парламентського» характеру Європарламенту відповідає не тільки 

вимогам демократії. Це аргумент на користь зміцнення державних початків у 

розвитку самого Європейського союзу. Адже парламенти, як відомо, є тільки в 

державах (як унітарних, так і федеративних), є характерною рисою їхнього 

механізму керування. Як свідчить історичний досвід, парламенти можуть бути й у 

конфедераціях (у всякому разі, Сенегамбия мала свій парламент), у той час як 



міжнародні організації навіть всесвітнього масштабу (як, наприклад, Організація 

Об’єднаних Націй) або регіональні (типу Організації американських держав) не 

мають парламентів. Їхні асамблеї або аналогічні органи складаються не з депутатів, 

що обирають населенням, а із представників, призначуваних від кожної країни-

учасниці її президентом або урядом.  

Тому вже сама ідея створення в співтовариствах парламентської установи 

відбила їхню відмінність від міжнародних організацій. Істотно й те, що ця ідея була 

висунута ще тоді, коли інтеграція робила перші кроки. Попередником нинішнього 

Європарламенту була Загальна асамблея Європейського об’єднання вугілля й стали 

(ЄОВС). Її повноваження, однак, були досить обмежені: вона здійснювала слабкий 

контроль за діяльністю верховних органів та саме загальне спостереження за 

деякими іншими справами ЄОВС. Збитковим для Асамблеї з’явився порядок її 

формування. Депутати від держав-членів не обиралися населенням, а призначалися, 

хоча в статті 20 Договору про ЄОВС установлювалося, що Асамблея складається із 

представників народу. Певним сурогатом запланованих виборів стало своєрідне 

«відряджання» в Асамблею депутатів національних парламентів держав – членів 

ЄОВС (за рішенням самих парламентів).  

Характерно, що засновані в 1957 р. ЄЕС і Євратом сприйняли 

квазіпарламентський зразок ЄОВС. Однак було вирішено не створювати в кожному 

співтоваристві свою власну асамблею, а мати одну на всіх. Вона стала офіційно 

йменуватися Європейською парламентською асамблеєю. Щоб додати їй більше 

авторитету, хоча б на словах підкреслити її подібність із національними 

парламентами, депутати Асамблеї вже в 1962 р. ухвалили рішення щодо іншій її 

назві – «Європейський парламент». Однак в офіційних документах інших інститутів 

співтовариств така назва прижилася не відразу. Тільки із вступом у силу Єдиного 

європейського акту воно стало загальновживаним. Але це був успіх «місцевого 

значення». Реальної віддачі не вийшло, оскільки повноваження Європарламенту 

залишилися обмеженими.  

Європейський парламент не слід плутати, як це нерідко буває, з 

Парламентською асамблеєю Ради Європи. 

Рада Європи, що відзначить в 2009 р. своє шестидесятиріччя, – перша 

загальноєвропейська консультативна політична організація, у яку нині входять 25 

держав Західної Європи, як члени НАТО, так і нейтральні країни, як члени 

“Загального ринку” (властиво Європейського співтовариства), так і інші 

західноєвропейські країни. Серед органів Ради Європи виділяється його 

Парламентська асамблея, що складається з 177 депутатів і 177 заступників 

депутатів, що є представниками національних парламентів на 

загальноєвропейському форумі. 

Що ж стосується Європейського парламенту, то він – представницький орган 

Європейського співтовариства, створений Римським договором 1957 р. (іноді ще 

іменованого по старинці “Загальним ринком”). Всі 518 депутатів Європейського 

парламенту обираються з 1979 р. прямим голосуванням у країнах Європейського 

співтовариства (про процедуру виборів буде сказано нижче).  

Можна виділити три основні сфери компетенції Європейського парламенту: 

бюджетні повноваження (затвердження бюджету Співтовариства); контроль за 



діяльністю органів Співтовариства й насамперед Комісії; участь у правотворчої 

діяльності співтовариства, 

Відразу помітно, що в цьому перерахуванні відсутній те, що становить 

основну сферу діяльності національних парламентів – законотворчість у якості 

виключної прерогативи. І це не випадково, тому що Європейський парламент не має 

самостійних законодавчих повноважень, він лише бере участь у виробленні того, що 

називається “європейським правом”, як умовно називають норми, якими 

Співтовариство керується у своїй діяльності. Більше того, далеко не всі норми 

чинного європейського права прийняті за його участі. 

Європейське право утвориться з однієї сторони сукупністю норм (правил), що 

втримуються в договорах, що заснували Співтовариство,, а з іншого боку – норм, 

виданих органами Співтовариства в процесі їхньої діяльності. Відповідно 

розрізняють первинне й вторинне право Співтовариства. Первинне право становлять 

насамперед Договір про створення Європейського об’єднання вугілля й стали від 18 

квітня 1951 р. і договори про створення Європейського економічного співтовариства 

і Європейського співтовариства по атомній енергії від 25 березня 1957 р. Ці три 

міжнародних договори, а також Єдиний європейський акт 1986 р. та договори про 

входження в Співтовариство нових держав-членів утворюють те, що називається 

конституційною хартією Співтовариства. Найважливіше значення первинного права 

полягає в тому, що воно створило Співтовариство і його інститути та визначило 

їхню компетенцію. На практиці первинне право включає не тільки зазначені вище 

договори (точніше, сукупність юридичних норм, які в них містяться), але й норми, 

спрямовані на тлумачення їхнього змісту. Найбільше число тлумачень договорів 

містяться в рішеннях Суду Європейського співтовариства. Норми первинного права 

підлягають неухильному й повному застосуванню у всіх державах-членах. 

Парламент, як це видно із процесу формування первинного європрава, у цьому 

процесі участі не приймає. 

Вторинне (похідне) право за своїм обсягом в багато разів перевищує обсяг 

права первинного. Воно складається з норм, прийнятих органами Співтовариства у 

вигляді регламентів, директив і рішень. У цій нормотворчої діяльності 

Європейський парламент бере як раз маму активну участь. Він дає свої висновки по 

проектах, підготовленим Комісією, а після того, як Рада схвалює проект, він 

вноситься на розгляд Європейського парламенту, що може абсолютною більшістю 

голосів своїх членів вносити в нього виправлення або відхилити його. Якщо текст 

відхилений парламентом, Рада може приймати рішення в другому читанні тільки 

одноголосно. Якщо в нього були внесені виправлення, Комісія знову розглядає їх і 

передає свій новий текст, а також виправлення парламенту, які вона не прийняла, 

Раді. Рада приймає пропозицію Комісії, причому рішення повинне бути 

підтверджене кваліфікованою більшістю голосів. Виправлення парламенту, не 

прийняті Комісією, повинні бути прийняті одноголосно. 

Парламент може приймати акти, які належать до числа так називаного 

«необов’язкових актів». Їхній зміст є досить різноманітним. Вони найчастіше 

стосуються проблем суто політичного характеру і не встановлюють прав та 

обов’язків. Таким, наприклад, є резолюції, прийняті Європейським парламентом 

щодо самих різних актуальних проблем міжнародного життя: ситуації у Афганістані 



та Ольстері, забезпечення прав громадян і т. ін. До необов’язкових актів належать 

також документи програмного характеру, наприклад, щорічна програма 

законодавчої діяльності Комісії й парламенту Співтовариства, прийнята ними після 

взаємних консультацій. 

Висновок до питання № 1. Зі сказаного видно, що Європейському 

парламенту в нормотворчої сфері приділяється роль, що нагадує варіант 

американської системи «стримок та противаг». Самостійні “законодавчі” функції 

парламенту поки ще досить скромні. Разом з тим, безсумнівно зростає політична 

роль Європарламенту як органа, без участі якого не приймаються важливі рішення. 

Існуючі проекти Конституції ЄС припускають розширити нинішню сферу 

діяльності. Політичний простір ні чим не лімітований, і цим фактом можуть 

скористатися акредитовані при ЄС журналісти, для яких у Брюсселі створений 

найбільший у світі зал міжнародної преси. Але, якщо виключити різку критику на 

адресу англо-американської шпигунської системи Echelon і деякі інші випадки, те 

євродепутаті скаржаться на невеликий інтерес до них з боку преси. У той самий час 

вони залучають до себе близько 5 тисяч лобістів, що свідчить про реальну владу, яка 

тісно пов’язана з Європейським парламентом.  

 

2. Порядок формування Європейського парламенту 

 

10 вересня 1952 р. відбулося засідання Асамблеї Європейського об’єднання 

вугілля й стали, у якій країни-учасниці представляли 78 членів. Римський договір 

1957 р. установив, що загальна для трьох об’єднань Асамблея (згодом – 

Європейський  парламент) «здійснює  повноваження  по обговоренню та контролю», 

одночасно вказав, що вона складається з «представників народів держав-членів, що 

об’єдналися в Співтовариство». 

Хоча Римський договір у принципі передбачав, що парламент повинен 

обиратися на основі «прямого загального голосування по єдиній для всіх держав-

членів процедурі», до 1979 р. формування Європейського парламенту здійснювалося 

на підставі положень, які встановлювали, що Асамблея формується з “делегатів, які 

призначаються відповідними парламентами із числа їхніх членів і відповідно до 

процедури, установленої кожним державою-членом”. Саме так була утворена перша 

Асамблея, що зібралася на своє перше засідання 19 березня 1958 р. Такий порядок 

повинен був зберігатися до видання органами Співтовариства акту, що встановлює 

єдину виборчу систему. 

Ще в травні 1960 р. Асамблея прийняла перший проект конвенції, яка 

передбачала прямі вибори у вищий представницький орган Співтовариства. Однак 

до реалізації цього проекту пройшло більше 15 років. 

У вересні 1976 р. Рада, нарешті, прийняв Акт «Про обрання Європейської 

парламентської асамблеї загальними прямими виборами». Він установив лише 

невелике число правил, віддавши інше на розсуд держав-членів.  

У ст. 1 Акту була зафіксована норма, що населення держав, об’єднаних у 

Співтовариство, обирає своїх представників у Європейський парламент на прямих і 

загальних виборах. 



Акт установив також число представників, що обирають від кожної держави. 

Воно було визначено з досить приблизним обліком чисельності населення кожної 

країни. 

Станом на 1989 р. найбільше число депутатів – 81 обиралося від ФРН (61 млн. 

жителів), Франції (56 млн.), Італії (57 млн.) і Великобританії (55 млн.), Іспанія (39 

млн.) обирає 60 депутатів, Нідерланди (14,7 млн.) – 25 депутатів, Бельгія (9,9 млн.), 

Греція (10 млн.), Португалія (9,8 млн.) – по 24 депутата, Данія (5,2 млн.) – 16 

депутатів, Ірландія (3,5 млн.) – 15 депутатів і Люксембург (372 тис.) – 6 депутатів. 

Таким чином, усього обиралося 518 депутатів, тобто в середньому один депутат від 

приблизно 622 тис. жителів. Однак, дана квота витримується тільки в середньому по 

Європі, в окремих країнах співвідношення може бути іншим. У Люксембурзі один 

депутат обирається від 62 тис. жителів, а у ФРН – від 755 тис. Подібна нерівність на 

користь малих країн теоретично розглядається як спосіб забезпечення прав народів 

в умовах політичної й, особливо, економічної гегемонії великих держав. Станом на 

1 грудня 1997 р. у Європейському парламенті було 626 депутатів, згідно до 

Амстердамського договору (1997 р.) гранична чисельність Європейського 

парламенту повинна була дорівнювати 700, Ніццький договір 2001 р. встановлював 

чисельність депутатських мандатів у 732. 

Депутати обираються в Європейський парламент строком на п’ять років. 

Відповідно до існуючого правила, вони не вправі додержуватися яких-небудь 

інструкцій, що на практиці означає звичайну для демократичних країн заборону 

імперативного мандата. 

Стосовно євродепутатів діє класичний конституційно-правовий принцип 

несумісності. Так, згідно ст. 6 Акту, діяльність члена Європейського парламенту 

визнана несумісною з діяльністю члена уряду держави-члена. Цей перелік 

несумісності міг бути доповнений кожною державою-членом. Разом з тим 

допускається подвійний мандат, тобто поєднання мандата депутата національного 

парламенту й депутата Європейського парламенту. Несумісність поширена також на 

ряд посадових осіб Співтовариства. 

Акт обмовив також, що ніхто не може голосувати на виборах більше одного 

разу, а також що голосування повинне відбуватися у всіх державах-членах із 

четверга по неділю одного й того ж тижня. 

Найбільш важливе положення міститься в ст. 7 Акту, у якій вказувалося, що 

до прийняття у майбутньому Співтовариством норм, що встановлюють єдину для 

всіх країн виборчу систему та процедуру, вибори в кожній країні повинні 

проводитися відповідно до прийнятих в ній виборчими законами, тому треба в 

принципі говорити не про виборче право Співтовариства, а про виборче право по 

виборам депутатів Європейського парламенту окремих держав. 

Підкреслимо, що національне виборче законодавство європейських держав 

при наявності великої кількості загальних рис, має й значні відмінності. Загальні 

принципи виборчого права було остаточно зафіксовано у 2002 р., проте 

Співтовариство і на цей раз відмовилося від спроби створити єдині правові норми 

по виборах депутатів Європейського парламенту. Виборча система у всіх державах-

членах – пропорційна. Виключення становить Великобританія, у якій повсюдно, за 

винятком Північної Ірландії, зберігається мажоритарна система. Істотною 



перешкодою в створенні єдиного виборчого закону Співтовариства з’явилася 

позиція Великобританії, що не погоджується на введення пропорційної системи при 

виборах Європейського парламенту, побоюючись, що це могло б сприяти введенню 

пропорційної системи й при обранні палати громад. 

Як відомо, на результати виборів за пропорційною системою певний вплив 

може здійснювати розподіл країни на виборчі округи. У 14 країнах – у Швеції, 

Фінляндії, Словаччині, Словенії, Данії, Литві, Греції, Естонії, Угорщині, Чехії та на 

Кіпрі та на Мальті, Португалії, Люксембурзі створюється єдиний виборчий округ. В 

інших країнах, де вибори здійснюються за пропорційною системою, утворюється 

кілька виборчих округів (у Великій Британії – 11, Польщі – 13, у Італії – 5, у Франції 

– 8), причому, як правило, границі округів визначаються адміністративно-

територіальним подолом країни. 

Своєрідно вирішується проблема округів у Бельгії, оскільки в цій країні дуже 

гострою є проблема національних відносин між фламандцями та валлонами. 

Законом 1984 р. встановлено, що з 24 депутатів Європейського парламенту, що 

обирають у країні, 11 обираються від валлонського регіону (офіційна мова 

французька) і 13 – від фламандського регіону (офіційна мова фламандська). У той 

же час у країні створені три виборчі колегії для франко-німецького населення, 

фламандського населення та населення Брюсселю, мешканці якого є носіями обох 

мов. Підрахунок голосів проводиться по регіонах, причому кожний виборець 

столиці країни самостійно визначає, до якого лінгвістичного регіону повинен бути 

віднесений його голос. Таким чином, у законодавстві Бельгійського королівства 

знайшло відбиття унікальний територіальний устрій цієї країни, що є одною з 

небагатьох монархій, яка має яскраво виражені рисами федералізму. 

Цікаво відзначити, що активне виборче право надається в більшості країн 

громадянам, що досягли 18-літнього віку, і лише в Греції – тільки громадянам, що 

досягли 20 років. Як правило, активним виборчим правом користуються не тільки 

громадяни даної країни, але й проживаючі в ній громадяни інших держав 

Співтовариства, які перебувають на момент виборів на території даної країни. У 

Бельгії, однак, громадяни інших держав-членів можуть голосувати тільки в тому 

випадку, якщо вони постійно проживають у цієї країні, і не можуть реалізувати своє 

право голосу в державах їхнього походження. Бельгійці, які проживають за 

кордоном, можуть голосувати поштою, право голосу може передаватися також за 

дорученням. В Данії у виборах депутатів Європейського парламенту не беруть 

участь жителі Фарерських островів. Грецькі громадяни, що проживають в інших 

державах – членах Співтовариства, можуть голосувати в грецьких консульствах, 

якщо ж вони постійно проживають у країнах, що не входять у Співтовариство, для 

участі в голосуванні вони повинні повернутися в Грецію. У той же час іспанські 

громадяни, що проживають за кордоном, можуть голосувати в консульствах як у 

країнах Співтовариства, так і поза ними. Члени палати лордів Великобританії не 

беруть участь у виборах у палату громад, але вони можуть брати участь у виборах 

Європейського парламенту. 

Пасивне виборче право також не відрізняється однаковістю. У п’яти країнах 

(Бельгія, Греція, Ірландія, Люксембург і Великобританія) право бути обраним 

належить громадянам, що досягли 21 року. У чотирьох країнах (Данія, ФРН, Іспанія 



й Португалія) нижча межа встановлена в 18 років. У Франції бути обраною може 

бути людина не молодче 23 років, а в Італії й Нідерландах – не молодче 25 років. 

У ряді країн вжиті заходи проти висування кандидатур партіями й особами, 

які не мають для того серйозних підстав. У ФРН список кандидатів у депутати, що 

зібрав менш 5% голосів виборців, не приймається в увагу при розподілі мандатів. У 

Франції при поданні списку кандидатів у депутати вноситься застава, яка до 

впровадження єдиної європейської грошової одиниці становила 100 тис. франків, що 

не поверталися, якщо список на виборах не збере, принаймні, 5% голосів. В Ірландії 

при висуванні кожної кандидатури вноситься застава 1 тис. ірландських фунтів. 

Вона повертається, якщо кандидат збере не менш однієї третини голосів, необхідних 

для обрання депутатів. У Нідерландах застава 18 тис. гульденів вноситься тільки 

тоді, коли партія не представлена в другій палаті парламенту. Нарешті, у 

Великобританії при висуванні кандидатури вноситься застава в сумі 1 тис. фунтів, 

що не повертається, якщо кандидат не одержав однієї восьмої частини поданих 

голосів. 

Багато з зазначених обмежень є досить дієвими. Наприклад, під час загальних 

виборів у Європейський парламент у червні 1989 р. у Франції з 15 

загальнонаціональних списків дев’ять не змогли переступити 5-процентний рубіж. 

Визначення переможців виборних перегонів також здійснюється у різний 

спосіб. Так, у більшості країн застосовується система д’Ондта, Швеція та Латвія 

використовують квоту Сен-Лагю, Словаччина – квоту Друпа і лише у Німеччині 

застосовується виборча система Хера. 

Висновок до питання № 2. Вибори в Європейський парламент викликають 

менший інтерес населення в порівнянні з виборами в національні парламенти. Це 

приводить до проблем абсентеїзму в рамках усього Європейського співтовариства. 

Відсоток виборців, що беруть участь у виборах у Європарламент, нижче, ніж на 

національних виборах. Наприклад, якщо в 1984 р. у виборах у Європейський 

парламент брало участь 63% всіх виборців, то в червні 1989 р. – усього лише 58,4%. 

В окремих країнах активність виборців була ще нижче. У червні 1989 р. у Франції 

взяло участь у голосуванні менш 49,4%, а в Нідерландах і того менше – 47,2% 

виборців. 

Хоча повноваження Європейського парламенту не настільки вуж значні, 

політичні діячі країн, що входять у Співтовариство, далеко не байдужні до 

результатів виборів як показнику впливу політичних партій у країні, а також 

схвалення або несхвалення населенням політики, що проводиться урядом відносно 

Загального ринку. 

 

3. Функції та повноваження Європейського парламенту 

 

У договорах про створення Співтовариства вказувалося, що Європейський 

парламент (що називався тоді асамблеєю) вправі здійснювати «повноваження по 

обговоренню та контролю». 

З перших же років його існування повноваження Європейського парламенту 

стали розширюватися. Так, починаючи з 60-х м. Комісія передає парламенту значну 

частину повноважень по контролю над діяльністю багатьох органів Співтовариства. 



В 70-х рр. розширилися повноваження, що дозволили парламенту впливати на 

формування бюджету Співтовариства. Із середини 70-х рр. і особливо в другій 

половині 80-х рр. було посилене право парламенту впливати на призначення цілої 

низки посадових осіб, зокрема на призначення голови Комісії, що є своєрідним 

главою уряду Співтовариства. 

Фінансові та бюджетні повноваження. Здійснення бюджетних 

повноважень займає найбільше місце в роботі Європейського парламенту, особливо 

після того, як в 1970 р. були виділені так називані «власні кошти» та «обов’язкові 

витрати» Співтовариства. До цього бюджет Співтовариства складався із внесків 

держав-членів. Потрібно відзначити, що спочатку в договорах про створення 

Співтовариства було встановлено, що парламент міг тільки лише пропонувати зміни 

бюджету. Право ж прийняття бюджету належало Раді після консультації з Комісією. 

Починаючи з 1975 р. положення договору про порядок прийняття бюджету було 

змінено, і парламент отримав право відхилення бюджету в цілому. Скориставшись 

цим, парламент двічі – в 1980 р. і в 1985 р. відхиляв бюджет у цілому, що, природно, 

створило значні труднощі в діяльності всіх інститутів Співтовариства та держав-

членів. Останні звернулися зі скаргами в Суд Співтовариства для того, щоб 

домогтися затвердження бюджету 1986 р. Суд же підкреслив необхідність 

консенсусу в прийнятті бюджету між Радою та парламентом. Таким чином, тепер 

право встановлення бюджету належить фактично не тільки Раді, але й 

Європейському парламентові. Однак проблема розподілу між ними повноважень 

дотепер до кінця не врегульована. 

Можна сказати, що Раді належить «останнє слово» у відношенні вже згаданих 

нами «обов’язкових витрат» Співтовариства. До числа обов’язкових ставляться ті 

витрати, які прямо випливають із договорів, що створили Співтовариство, а також 

нормативних актів, які випливають з них. Практично найбільше значення мають 

витрати, пов’язані із сільським господарством, рівень розвитку якого в державах-

членах, далеко не однаковий. У аграрній політиці Співтовариства найбільше 

значення мають ціни на сільськогосподарські продукти, установлювані Радою й 

виплачувані, в остаточному підсумку, виробникам сільськогосподарської продукції. 

Парламенту ж належить останнє слово відносно іншої частини витрат, а саме 

витрат, необов’язкових для Співтовариства. Необов’язкові витрати призначені на 

проведення загальної соціальної політики, досліджень навколишнього середовища й 

т.п. Необов’язкові витрати становлять біля чверті всього бюджету, у той час як 

реалізація політики в області сільського господарства вимагає близько 65% 

бюджету. Виправлення, внесені парламентом у частину проекту бюджету й 

необов’язкових витрат, що розглядають, не можуть бути остаточно відкинуті Радою. 

Однак не можна сказати, що парламент діє зовсім довільно. Максимальний рівень 

необов’язкових витрат переглядається щорічно з обліком таких об’єктивних даних, 

як еволюція Співтовариства й зміни бюджетів держав-членів. 

Починаючи з 1986 р. акт про твердження бюджету Співтовариства 

підписується головою парламенту. Треба додати, що Європейський парламент, 

починаючи з 1970 р., одержав право брати участь в обговоренні й прийнятті всіх 

фінансових документів і тим самим законодавствувати в цій сфері поряд з Радою. 



Стосовно до нормотворчих повноважень Європейського парламенту варто 

розрізняти процедуру консультацій, процедуру узгодження, процедуру 

співробітництва, а також співучасть у доданні юридичної сили договорам про вступ 

у Європейське співтовариство й угодам про асоційоване членство. 

Процедура консультації. Як уже говорилося, право видання правових норм 

належить не парламенту, а органам, що представляють уряди держав-членів, тобто 

раді міністрів і певною мірою Комісії Європейського співтовариства. Повноваження 

парламенту зводяться до права висловлювати власну думку про проекти рішень, 

прийнятих уповноваженими на те органами. Але не слід недооцінювати впливу 

парламенту. Практика показує, що в тих випадках, коли парламент не погоджується 

із пропозиціями законодавчого характеру, вони піддаються змінам у напрямках, 

зазначених саме парламентом. 

Процедура консультацій з Європейським парламентом обов’язкова при 

прийнятті правил про свободу пересування товарів усередині Співтовариства через 

кордони держав-членів, про спільну сільськогосподарську політику, при виданні 

правових норм, що мають метою економічне й соціальне зближення, проведення 

спільної політики в сфері досліджень, при створенні норм про охорону 

навколишнього середовища. 

Процедура консультації починається з того, що законотворчі органи – Рада й 

Комісія передають у Європейський парламент проекти правових норм. Проекти 

розглядаються компетентною парламентською комісією. Парламентська комісія 

доповідає свої міркування парламенту, що приймає так називану “законодавчу 

резолюцію”. Парламент може погодитися із законопропозицією, тоді голова 

парламенту передає в Раду або Комісію текст пропозиції в тім виді, у якому він 

схвалений парламентом. 

Європейський парламент може запропонувати виправлення до тексту. Вони 

розглядаються органом, який надав законодавчий текст. При цьому, він розглядає та 

приймає тільки ти з них, з якими згодний. Таким чином, знімається досить значна 

частина розбіжностей, що виникли між органом-ініціатором і парламентом. 

Парламент може також запропонувати Комісії взяти законопропозицію назад, що 

означає заперечення парламенту проти її прийняття. Якщо Комісія не знімає своєї 

пропозиції, то парламент зобов’язаний обговорити проект у двомісячний термін. 

Комісія зобов’язана інформувати парламент про ті міри, які прийняті відповідно до 

висновку парламенту. 

Однак, висновки парламенту не носять примусового характеру. Рада вправі 

проводити власну, а не запропоновану парламентом політику й приймати відповідні 

рішення. Вона може врахувати, а може й не врахувати висловлене парламентом у 

його висновку думки. Але уникнути звернення до парламенту Рада й Комісія не 

можуть. Необхідність проведення консультацій забезпечується тим, що якщо 

нормотворчі органи не звернулися за консультацією в Європейський парламент у 

тих випадках, коли вони відповідно до договорів обов’язкові, те прийнятий ними акт 

не має сили й анулюється. 

Процедура узгодження  була створена на початку 70-х рр., коли 

повноваження парламенту були розширені. З того часу було встановлено, що 

делегації парламенту та Ради зустрічаються в липні кожного року, тобто ще до того, 



як Рада офіційно надає проект бюджету в парламент, і в процесі цієї зустрічі 

робиться спроба зняти можливі протиріччя між парламентом і Радою. Таким чином, 

Рада має можливість внести проект бюджету Співтовариства вже з урахуванням 

позиції парламенту, оскільки до складу його делегації, як правило, входять 

представники основних політичних груп. Друга зустріч делегацій парламенту й Ради 

проводиться наприкінці листопада, тобто в період, коли парламент уже офіційно 

висловив свої зауваження стосовно бюджету (який, нагадаємо, розробляється й 

надається Радою), а Рада повинна внести виправлення в бюджет для подання їх у 

парламент. 

Процедура узгодження була встановлена з метою полегшення проходження 

через парламент проектів тієї категорії правових норм, дія яких буде мати певні 

фінансові наслідки. Природно, що до цих норм з боку суспільства та істеблішменту 

проявляється особливий інтерес і вони нерідко викликають сумніви та заперечення 

принаймні частини депутатів парламенту. Резолюція Ради 1970 р. поставила за 

обов’язок Комісії не обмежуватися представленими в парламент проектами акту, 

але супроводжувати їхнім документом, що містить аналіз наслідків їхнього 

прийняття для фінансового становища Співтовариства. Сама Рада взяла на себе 

зобов’язання тісно співробітничати з парламентом під час вивчення проектів цих 

актів, повідомляти йому про мотиви їхньої пропозиції, тобто робити все необхідне 

для того, щоб недостатня інформованість парламенту не привела б до прийняття їм 

негативного висновку. Процедура узгодження була конкретизована в 1975 р. у 

Спільній декларації парламенту, Ради й Комісії. 

Прийняття процедур узгодження з’явилося свідченням зростаючої ролі 

Європейського парламенту в механізмі Співтовариства. Але парламент не 

вдоволений роллю, що відводить йому. Що ж стосується Ради, то практика показує, 

що він нерідко намагається діяти методами тиску на парламент. 

Процедура співробітництва, введена Єдиним європейським актом в 1986 р., 

дає Європейському парламенту можливість впливати на прийняття правових норм, 

що ставляться до внутрішнього ринку, соціальній політиці економічної й соціальної 

інтеграції, дослідницький діяльності й технічному розвитку, тобто до тих напрямкам 

діяльності Співтовариства, які не тільки найбільш істотні для утворення починаючи 

з 1993 р. Європи «без границь», але і які викликають найбільший інтерес населення 

Європи. 

Процедура співробітництва не обмежила законодавчих повноважень Ради й 

Комісії. Але вона зобов’язала їх тісніше взаємодіяти з парламентом. Відтепер при 

розгляді правових норм, що ставляться до зазначеного вище областям, у парламенті 

проводиться не одне, а два читання. У результаті першого читання визначається 

позиція парламенту відносно внесених пропозицій. Якщо раніше Рада була вправі 

відразу ж прийняти своє рішення, то тепер він повинен визначити своє відношення 

до висновку парламенту, мотивувавши й протиставивши свої аргументи тієї частини 

висновку парламенту, з якої він не згодний, або внести зміни в законодавчі 

пропозиції. Рада й Комісія повинні представити парламенту всю необхідну йому 

інформацію. 

Одержавши заперечення Ради (так називану «загальну позицію»), парламент 

приступає до другого читання. У тримісячний строк він повинен прийняти рішення 



й або погодитися із запереченнями Ради, або внести в них виправлення, або, 

нарешті, відхилити проект. 

Якщо виправлень ні, то Рада приймає норму в остаточному виді, певному в 

«загальній позиції». Якщо ж парламент запропонував внести виправлення, то 

Комісія може переглянути «загальну позицію» і виправлений варіант представити в 

Раду. Для схвалення представленого Комісією документа досить кваліфікованої 

більшості в Раді, але для того, щоб Рада не погодився із пропозицією Комісії, 

необхідна одноголосність. 

Комісія не може взагалі ігнорувати виправлення, запропоновані парламентом. 

Не прийняті Комісією виправлення разом з її висновком передаються в Раду, що 

може їх прийняти лише одностайною ухвалою. 

Про дієвість процедури співробітництва свідчить той факт, що половина 

виправлень, запропонованих Європейським парламентом у першому читанні, 

приймається Радою. Число прийнятих Радою виправлень, запропонованих 

парламентом у другому читанні, становить приблизно 25%. Таким чином, 

Європейський парламент є у відомій мері співучасником створення європейського 

права. 

Процедура співучасті. До числа положень, що розширюють роль 

Європейського парламенту в керуванні справами Співтовариства, особливе місце 

належить процедурі співучасті парламенту у висновку договорів про прийняття 

нових членів і угод про асоційоване членство. 

Єдиним європейським актом було встановлено, що для вступу в 

Співтовариство нової європейської держави необхідна згода Європейського 

парламенту, що приймає рішення абсолютною більшістю голосів своїх членів. У 

цьому зв’язку передбачено, що парламент інформується Радою або Комісією перед 

початком переговорів про прийняття нового члена Співтовариства, а також у ході 

самих переговорів про прийняття нового члена Співтовариства, а також у ході самих 

переговорів. Цього ж правила діють і відносно висновку угод про додання державам 

статусу асоційованих членів. 

Парламент вправі розглядати найбільш значимі міжнародні угоди, що містять 

від імені Європейського співтовариства. Комісія й Рада також зобов’язані 

інформувати парламент, що висловлює свою думку із приводу цих угод. Стосовно 

інших документів, які не належать до числа найбільш значимих угод про торгівлю 

та співробітництво парламент може просити Раду проконсультувати його, однак він 

не має права давати свої висновки. 

Контрольні повноваження Європейського парламенту. Що ж стосується 

контрольних повноважень парламенту, то вони, як представляється, заслуговують 

на більшу увагу, тому що впливають на суспільну думку й контрольні дії, широко 

висвітлюються в пресі. 

Ще в Договорах про створення Європейського співтовариства вказувалося, що 

Комісія зобов’язана давати усні або листовні відповіді на питання, що задають 

парламентом або його членами. Число питань, особливо письмових, постійно 

зростає. В 1969 р. було задано 505 письмових питань, в 1979 р. – 1977, в 1989 р. – 

2972 письмових питання. Із цього числа 2628 питань, тобто 88%, було звернено до 



Комісії, 183 питання (ледве більше 6%) було задано Раді й 161 питання (близько 5%) 

– міністрам закордонних справ. 

Усних питань задається значно менше (треба сказати, що питання називаються 

усними лише умовно. Всі вони задаються в писемній формі, а відповіді на них 

даються усно). В 1987 р. було задано всього 45 усних питань, з яких 35 було 

адресовано Комісії, 8 – Раді й 2 – міністрам закордонних справ. 

Крім цих усних і письмових питань, відповіді на які даються досить докладно, 

у Європейському парламенті значне число питань задається під час так називаного 

“години питань”, про процедуру якого буде сказано нижче. Відповіді в цей час, як 

правило, бувають короткими. Слідом за відповіддю запитувач може задати або 

коротке додаткове питання, або зробити коротку репліку, на яку відповідь 

необов’язкова. 

На вимогу політичної групи або не менш семи депутатів голова парламенту 

може ухвалити рішення щодо проведенні наприкінці “години питань” обговорення 

актуальних проблеми, що представляють спільний інтерес. Таке обговорення дає 

можливість депутатам парламенту обмінятися думками про суть відповідей на 

питання. 

Активність парламентаріїв у рамках даної процедури швидко зростає. Так, 

наприклад, якщо в 1979 р. протягом «години питань» було задано 502 питання, те 

вже в 1987 р. – 1071. На частку Ради доводиться близько 20% всіх питань, а на 

адресу міністрів закордонних справ – близько 15%. Усього ж в 1987 р. на питання 

депутатів було дано більше 4 тис. відповідей, із чого треба, що в середньому одним 

депутатом було задано біля восьми питань. 

Своєрідним інструментом контролю є резолюція про осудження. У тих 

європейських країнах, у яких передбачена резолюція про осудження уряду, 

прийняття її парламентом зобов’язує уряд піти у відставку. 

Європейський парламент може винести резолюцію про осудження лише 

відносно Комісії Європейського співтовариства, але не провідним органам 

керування, якими є Європейська рада й рада міністрів. Таким чином, права 

Європейського парламенту щодо цього не настільки вуж значні. Проте, внесення 

резолюції про осудження може бути серйозним знаряддям у руках парламенту, а 

прийняття її (для цього потрібне більшість у дві третини голосів від облікового 

складу членів парламенту) означало б, що всі члени Комісії повинні піти у відставку 

й що політика, що проводиться Комісією з питання, що викликали сумнів, не 

відповідає, на думку парламенту, інтересам Співтовариства. 

За увесь час існування Європейського парламенту резолюція про осудження 

вносилася всього чотири рази. Причому у двох випадках вона знімалася до 

голосування, у двох випадках резолюція відхилялася переважною більшістю 

голосів. 

Останній раз резолюція про осудження Комісії була внесена у зв’язку з 

рішенням останньої схвалити угоду про продаж масла в країни Східної Європи. 23 

березня 1977 р. після тривалих дебатів резолюція про осудження була відкинута 

поіменним голосуванням 95 голосами з 111 депутатів, які прийняли участь у 

голосуванні. 



Таким чином, найважливішим з повноважень Європарламенту стосовно інших 

інститутів ЄС є право вираження вотуму недовіри представникам виконавчої влади 

Європейського Союзу. Дотепер Європарламент жодного разу не скористався цим 

правом, але володіння їм має велике значення для взаємин Європарламенту не 

тільки з Європейською комісією, але й з іншими органами ЄС. 

Порівняно недавно, починаючи з кінця 1982 р., Європейський парламент став 

розширювати сферу свого впливу на механізм Співтовариства, використовуючи 

надане право звертатися в Суд Європейського співтовариства зі скаргою на 

невиконання Радою або Комісією покладених на них обов’язків. Це право 

парламенту було підтверджено рішенням Суду Європейського співтовариства від 22 

травня 1985 р. Суд визнав обґрунтованою скаргу парламенту на те, що Рада 

ухилився від обов’язку розробити загальну для Співтовариства політикові в області 

транспорту. 

Два роки через, у жовтні 1987 р., парламент знову звернувся в Суд цього разу 

зі скаргою на те, що Рада не схвалила в належний строк проект бюджету 

Співтовариства на 1988 р. Хоча рішення суду Співтовариства не виходить за рамки 

осуду органа, що не виконує обов’язків, покладених на нього договором, сам факт 

констатації Судом з ініціативи парламенту бездіяльності того або іншого органа 

сприяє підвищенню значення парламенту як стимулятора прогресивного розвитку 

Співтовариства. Нарешті, до повноважень Європейського парламенту ставляться 

також повноваження по розгляду петицій, тобто запитів або скарг. Вони можуть 

направлятися будь-яким вхідної в Співтовариство громадянином індивідуально або 

разом з іншими громадянами. Петиція може бути спрямована по будь-якому 

питанню. Однак більшість їх надходить у Європарламент зі скаргами на 

забруднення навколишнього середовища, на порушення права по одержанню 

соціальних посібників, а також інших прав. Чимале число петицій пов’язане зі 

скаргами на недосконалість митного законодавства. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що звертання з петиціями пов’язане 

з тим, що держави-члени недостатньо послідовно реалізують норми права 

Співтовариства. Парламент зі свого боку прагне використати право петицій для 

впливу на держави-члени. Петиції, що надійшли в парламент, розглядаються та 

вивчаються спеціальною комісією, що, як правило, збирає необхідну інформацію й 

публікує свою доповідь, у якому втримується авторитетне тлумачення по порушеній 

проблемі. У багатьох випадках доповіді підготовляються комісією з петицій разом з 

іншими компетентними парламентськими комісіями. 

Число подаваних петицій досить швидко зростає. Якщо в 1979 – 1980 р. було 

отримано 57 петицій, то через чотири роки їхнє число майже подвоїлося, а ще через 

чотири роки збільшилося вже більш ніж в 8 разів. В 1987 – 1988 р. Європейський 

парламент одержав уже 484 петиції, в 1998 – 1999 р. їхнє число досягло майже 700. 

Висновок до питання № 3. Розглянувши повноваження Європейського 

парламенту, варто звернути увагу на те, що формально вони менш значні, чим 

повноваження парламентських установ в окремих державах. Але, разом з тим, треба 

відзначити, що Європейський парламент дійсно повністю використає приналежні 

йому повноваження й робить серйозний і всезростаючий вплив на керівні органи 

Співтовариства. Разом з тим у цей час він є важливим учасником процесу 



підготовки й прийняття актів Європейського Союзу, підключається до формування 

зовнішньої політики Союзу. 

Реальний вплив Європейського парламенту на громадське життя не 

обмежується реалізацією їм зазначених вище повноважень. Може бути, не менш 

важлива роль парламенту як виразника суспільної думки. Зложилася практика 

прийняття парламентом резолюцій, що містять оцінку політичних і інших ситуацій 

як усередині Співтовариства, так і поза ним. Формальною підставою для прийняття 

таких резолюцій є положення Єдиного європейського акту, що зобов’язує міністрів 

закордонних справ держав-членів враховувати думку парламенту. 

 

4. Структура й організація роботи Європейського парламенту 

 

Детально організація й процедура Європарламенту визначені Регламентом. 

Цей досить об’ємний документ (136 статей і шість додатків), що став кишеньковою 

книгою всіх депутатів і чиновників Європарламенту, детально розписує 

повноваження та правовий стан керівних органів парламенту – голови та бюро, 

постійних і тимчасові комісій, проведення дебатів в самому парламенті і його 

органах, порядок прийняття рішень, права та обов’язки депутата, правове 

положення політичних груп. 

Основними керівними органами Європейського парламенту є голова та бюро, 

які включають голову, його 14 заступників (віце-голів) і квесторів (вони мають 

право дорадчого голосу). 

Голова Європарламенту. Повноваження голови Європейського парламенту, 

який обирається на два з половиною року, багато в чому нагадують повноваження 

голів парламентів західних країн: ст. 18 Регламенту говорить, що він “керує всією 

діяльністю парламенту і його органів”. Голова в силу ст. 18 Регламенту має широкі 

повноваження визначати порядок денний, він повідомляє про початок і завершення 

обговорення якого-небудь питання, порушує це питання на голосування, нарешті, 

тільки він має право дозволити депутатові виступати з одного питання більше двох 

разів. Крім того, він має у своєму розпорядженні значну дисциплінарну владу, може 

оголосити порушникові регламенту осудження, що спричиняє заборону бути 

присутнім на засіданні від двох до п’яти днів. Однак найважливішим правом голови 

є його право виступати від імені Європарламенту в інших країнах Співтовариства 

або за рубежем. Тому за цей пост іде досить тверда політична боротьба. 

Регламент у редакції 1979 р. (ст. 16, п. 1) визначає строк повноважень голови, 

віце-голів і квесторів на два з половиною року, тобто на половину строку 

легіслатури Європарламенту. 

Процедура виборів голови та членів бюро Європарламенту, проходить під 

керівництвом найстаршого за віком депутата і відбувається в такий спосіб. 

Кандидатури голови та членів бюро повинні бути запропоновані за згодою 

самих кандидатів від імені однієї з політичних груп або щонайменше 13 депутатами 

(ст. 12, п. 1 Регламенту). Якщо в результаті таємного голосування кандидат набирає 

абсолютну більшість голосів, вона проголошується обраним. Європарламент із 

метою більшої ефективності своєї роботи встановив, що, якщо після трьох турів 

голосування жоден з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів, у 



четвертому турі балотуються тільки два кандидати, що набрали в попередніх турах 

найбільше число голосів (ст. 13 і 17 Регламенту). Такий же порядок виборів 

установлений і для заміщення вакансій у випадку, якщо мандат кого-небудь зі 

членів бюро перерваний (смерть, відставка й т. ін.). Заступники голови (зараз їх 14) 

обираються по тій же процедурі з урахуванням представництва різних країн і 

політичних груп. 

Повноваження заступників голови складаються звичайно в заміщенні голови в 

його відсутність: головування на засіданнях парламенту (ст. 19 Регламенту), 

присутність на офіційних церемоніях. Більше важливої представляється їхня роль у 

бюро або Розширеному бюро. 

Бюро Європейського парламенту, як ми вже відзначали, складається з голови 

й 14 віце-голів. Членами бюро із правом дорадчого голосу є також п’ять квесторів, 

що виконують адміністративні й фінансові функції, що стосуються безпосередньо 

парламенту. Бюро вирішує фінансові й організаційні питання, пов’язані з турботою 

депутатського корпуса, парламенту і його органів. 

Коли бюро збирається за участю голів політичних груп, воно йменується 

розширеним бюро. Що стосується депутатів, що не входять до жодної з політичних 

груп, то вони делегують двох своїх представників у розширене бюро, щоправда, без 

права вирішального голосу (ст. 23, п. 2 Регламенту). Крім того, статус спостерігача 

може бути наданий депутатові від країни, не представленої в бюро, наприклад, 

рішенням розширеного бюро від 11 вересня 1984 р. такий статус був наданий 

датському депутатові. Таким чином, частково відновлюються права політичних або 

географічних “меншостей”. 

Завдання розширеного бюро – своєрідної ради старійшин Європейського 

парламенту – складаються, насамперед, у підготовці перед кожною сесією повістки 

для її роботи, що потім затверджується на пленарному засіданні Асамблеї. Воно ж 

вправі вносити до порядку денного так називані “усні питання” (тобто без 

попередньої підготовки письмових документів) і дебати по них (ст. 58, п. 1, 2, 6), a 

також визначати порядок постановки питань у так званий “годину питань і 

відповідей” (ст. 59, п. 1, 5), як і час цієї години (ст. 60, п. 1).Йому доводиться 

виконувати й досить делікатну роботу зі складання схеми розміщення депутатів у 

залі засідань (ст. 28) і правил електронного голосування (ст. 98, п.1). Однак 

діяльність розширеного бюро не обмежується процедурними питаннями. Воно 

також розробляє програму законодавчих робіт парламенту (ст. 29, п.4). Розширене 

бюро має право також вирішувати питання, пов’язані з відносинами парламенту з 

іншими інститутами Співтовариства (ст. 24, п. 3), між Європарламентом і 

організаціями, що не входять у Співтовариство (ст. 24, п. 2). 

На засіданнях розширеного бюро звичайно присутні залежно від поставлених 

на його обговорення питань генеральний секретар, юридичний радник, директори 

департаментів і інших чиновників. Рішення приймаються більшістю голосів 

присутніх членів із правом голосу. 

Як правило, бюро й розширене бюро збираються на свої засідання двічі на 

місяць. Для зручності роботи було вирішено відмовитися від обов’язкового 

кворуму. 



Колегія квесторів створена в 1977 р. для рішення проблем, що стосуються 

безпосередньо діяльності депутатів. Це свого роду адміністратори депутатського 

корпуса. Якщо до 1979 р. вони були віце-головами, то на першій сесії першого 

обраного прямим голосуванням Європейського парламенту вони знайшли статус 

обирають на два з половиною року членів. Як ми вже відзначали, вони входять у 

бюро й розширене бюро із правом дорадчого голосу. Усередині самої колегії кожні 

чотири місяці відбувається ротація її голови, щоб квестори не здобували смак до 

командування депутатами. Колегія квесторів вправі виносити рішення по 

тлумаченню й виконанню правил адміністративного керування в сфері своєї 

компетенції, вона ж вирішує такі питання, як норми добових витрат при переїздах 

депутатів із країни в країну, оплата їхнього секретаріату, соціальне страхування 

депутатів, експлуатація й гарантії безпеки приміщень парламенту, створення 

необхідних для роботи парламентаріїв зручностей (кур’єрська служба, переклади, 

організація курсів іноземних мов, службовий транспорт). Квестори можуть вносити 

на розгляд бюро пропозиції про зміну положень внутрішніх правил або пунктів 

Регламенту, що стосується забезпечення діяльності депутатів. Останнім часом 

квесторам доводиться часто відповідати на запити бюро й секретаріату із проблем 

організації роботи Європарламенту відразу в трьох містах – Люксембурзі, Брюсселі 

й Страсбурзі, по перекладу всієї документації на мови країн – членів Співтовариства 

й т.д. 

Для своєчасного інформування депутатів про всі організаційні питання, про 

рішення розширеного бюро й колегії квесторів видається спеціальний бюлетень. 

Комісії. Робота Європейського парламенту протікає також у спеціальних 

комісіях, які є постійними робочими органами, компетентними в кожної особливої 

сфері комунітарної діяльності. Це політична комісія; комісія із сільського 

господарства, рибальству й продовольству; бюджетна комісія; комісія по 

економічних, валютних питаннях і питанням промислової політики; комісія з питань 

енергії, досліджень і технології; комісія по зовнішніх економічних зв’язках; комісія 

із соціальних питань і питань зайнятості; комісія з регіональної політики й 

благоустрою території; комісія із транспорту; комісія з охорони навколишнього 

середовища, охороні здоров’я й захисту прав споживачів; комісія з питань молоді, 

культури, утворення, інформації й спорту; комісія з питань розвитку й 

співробітництва; комісія з бюджетного контролю; інституційна комісія; комісія з 

Регламенту, перевірці повноважень і імунітетам; комісія із прав жінок; комісія з 

петицій. 

Парламент може також створювати тимчасові комісії, а для розгляду 

особливих комунітарних проблем – слідчі комісії. 

З попередньої згоди розширеного бюро можуть створюватися підкомісії в 

рамках постійної або тимчасової комісії, які звітують перед своєю комісією. В 

останні роки були створені підкомісії по правах людини (у рамках політичної 

комісії), по безпеці й роззброюванню (також у рамках політичної комісії), по 

рибальству (у рамках комісії із сільського господарства, рибальству й 

продовольству), за інформацією (у рамках комісії в справах молоді). У них 

працюють звичайно дев’ять-десять депутатів. Вони проводять щорічно в 

середньому до 10 засідань одночасно із засіданнями постійних комісій. 



Формування комісії відбувається на початку першої сесії знову обраного 

Європейського парламенту строком на два з половиною року, після чого вона 

створюється знову в обновленому складі. Кожний депутат має право брати участь у 

роботі тієї або іншої комісії в якості її повноважного члена або його заступника. 

Кандидатури звичайно повідомляються в бюро політичними групами або від імені 

не менш 13 депутатів. Бюро пропонує потім на розгляд парламенту погоджені 

кандидатури з обліком рівномірного географічного й політичного представництва. 

Відповідно до Регламенту (ст. 111, п. 1), парламент може призначити стільки ж 

заступників членів комісій, скільки в ній повноважних членів. У випадку відсутності 

повноважного члена комісії його заступник, що належить до тієї ж політичної групи, 

бере участь у роботі комісії із правом вирішального голосу (ст. 111, п. 2). Крім того, 

будь-який депутат Європарламенту може бути присутнім на засіданнях будь-якої 

комісії як спостерігач (ст. 124, п.4). 

Роль комісій помітно зросла після прийняття Єдиного європейського акту, що 

було закріплено в новій редакції Регламенту, що ввійшла в силу 1 липня 1987 р. 

Якщо раніше вони були допоміжними органами Асамблеї, те відтепер саме в них 

відбувається основна робота з вироблення рішення Європарламенту. Комісії беруть 

участь у всіх етапах проходження питання через парламент. Регламент надає 

комісіям з дозволу розширеного бюро як право законодавчої ініціативи (ст. 121), так 

і право запиту, повноваження по виробленню проектів резолюцій Європарламенту. 

П. 3 статті 10, Регламенту передбачає, що кожна комісія вправі просити 

голову Європарламенту проводити одне або кілька своїх засідань у рік в інших 

містах, крім Брюсселя, Люксембургу або Страсбурга. Треба сказати, що більшість 

комісій охоче користуються цим правом, що нелегким тягарем лягає на бюджет 

Співтовариства. 

Політичні групи Європейського парламенту. Уже при виборах голови 

першої Асамблеї в 1952 р. депутати голосували відповідно до приналежності до 

однієї з політичних тенденцій (соціалістичної, демократичної або ліберальної). Це 

послужило відправним моментом інституціоналізації політичних, а не національних 

груп у Європейському парламенті. Не затягуючи закріплення цього незвичайного 

для міжнародного органа принципу, Асамблея вже 16 червня 1953 р. приймає 

відповідну резолюцію й уписує у свій регламент положення, що стосуються статусу 

політичних груп. У той час мінімальне число депутатів, необхідне для створення 

політичної групи, було встановлено в кількості дев’яти депутатів, тобто 12% від 

загального числа (78) депутатів. Згодом число депутатів збільшилося, збільшилася й 

чисельна квота для створення політичної групи, залишаючись, щоправда, на рівні 

12%. Зі збільшенням числа представлених у парламенті партій виникла необхідність 

зниження квоти до 5% (1973 р.). Мінімальна кількість депутатів, необхідне зараз для 

створення політичної групи, становить 23 депутата від однієї країни (4,4%), або 18 

депутатів (3,5%), якщо вони представляють не менш двох держав, і 12 (2,3%), якщо 

вони представляють не менш трьох держав. 

25 липня 1989 р. на, що відкрилася в Страсбурзі першої сесії нового складу 

Європейського парламенту було офіційно створене 10 політичних груп замість 

колишніх восьми. Найбільш численною політичною групою (180 депутатів) стала 

група соціалістів, чий представник іспанець Енріке Барон і був обраний головою 



Європарламенту. Другий по чисельності групою стали християнські демократи (121 

депутат), що утворили “європейську народну партію”. Третя по чисельності група 

(49 депутатів) – “ліберали” на чолі з колишнім президентом Франції В. Жіскар 

д’Естеном. Депутати-екологісти утворили дві групи: “зелені” (30 місць) і 

“регіоналісти” (13 місць). Відбулося розмежування й у колишній групі комуністів: 

22 італійських комуніста, чотири іспанських і один датський створили групу 

“євролівих”, у той час як комуністи Франції, Іспанії, Португалії створили свою 

групу. Депутати правої орієнтації (французьке Об’єднання в підтримку республіки й 

кілька ірландських депутатів) створили “об’єднання європейських демократів”. Від 

них відмежувалися британські консерватори, що мають відтепер свою групу. 

Нарешті, свою групу вдалося зберегти ультраправим депутатам Франції, ФРН і 

Італії. 

Відповідно до Регламенту, політичні групи Європейського парламенту мають 

право: вимагати проведення дискусії по актуальній проблемі або терміновому 

питанні (ст. 64, п. 1); вимагати проведення дискусії з питань, що виникають у ході 

“години питань” відразу ж слідом за цією годиною (ст. 61, п. 1); пропонувати 

завершити дебати (ст. 104, п. 1) або перервати засідання (ст. 106); вимагати провести 

поіменне голосування (ст. 95, п. 1); брати участь у формуванні офіційних делегацій 

Європарламенту й висувати своїх кандидатів у їхній склад (ст. 126, п. 2 і п. 3). 

Крім того, як відзначалося вище, політичні групи представлені в бюро в особі 

віце-голів парламенту й у розширеному бюро в особі голови групи. Вони беруть 

активну участь у підготовці порядку денного, у формуванні комісій 

Європарламенту, в обговоренні кандидатури голови парламенту й т.д. 

Що стосується фінансування діяльності політичних груп, кожна з них має з 

боку Європарламенту субсидію, що складається із двох частин: “базова субсидія”, 

рівна для всіх груп, і додаткова субсидія, пропорційна чисельності кожної групи й 

числу представлених у групі мов. Останнім часом одержала поширення практика 

створення робочих груп по окремих питаннях усередині однієї політичної групи або 

між декількома близькими за духом групами. Число таких утворень досягло вже 

зараз 45, що викликає більшу заклопотаність в адміністрації парламенту, тому що 

вимагає додаткових організаційних зусиль. З іншого боку, це свідчить про 

зростаючу активність політичних груп у Європейському парламенті. 

Генеральний секретаріат. У настільки специфічному органі Європейського 

співтовариства, якимось є Європейський парламент, від злагодженості 

інформаційних, допоміжних служб залежить чіткість роботи установ, що 

перебувають у трьох містах. 

Ключовою фігурою адміністративних служб Європарламенту є генеральний 

секретар, який керує роботою численного секретаріату. Разом з головою він ставить 

свій підпис під протоколами засідань парламенту. Генеральний секретар вимовляє в 

бюро врочисте зобов’язання виконувати свої обов’язки без яких-небудь політичних, 

національних або особистих пристрастей і зі свідомістю всієї відповідальності. Він 

несе пряму особисту відповідальність перед головою й бюро за повсякденне 

адміністративне забезпечення всіх видів діяльності парламенту й під керівництвом 

голови стежить за виконанням бюджету парламенту. 



Постійне збільшення обсягу роботи парламенту відбилося на організаційній 

структурі секретаріату. Якщо в 1952 – 1953 р. під керівництвом генерального 

секретаря працювали дві служби, служба парламенту й служба адміністрації, що 

підрозділялася у свою чергу на чотири відділи, у яких працювали 37 співробітників, 

то в наступні роки структура секретаріату ускладнювалася. 

У цей час Генеральний секретаріат має керування електронної обробки 

інформації, юридичну службу й сім керувань (у точному перекладі – генеральних 

дирекцій): діловодства; комісій і делегацій; інформації й зв’язку із громадськістю; 

досліджень (включаючи підготовку бібліографії й довідок для депутатів); кадрів, 

бюджету й фінансів; адміністрації; перекладів, публікації й розсилання документів. 

Працюючі в штаті Генерального секретаріату 2 тис. чиновників є його 

постійними співробітниками, і їх не можуть відкликати уряди країн – учасниць 

Співтовариства. Вони здобувають статус чиновників Європейського співтовариства 

й повинні відмовитися від якої-небудь іншої роботи із сумісництва крім роботи в 

Європейському співтоваристві. Їм заборонено одержувати інструкції від урядів, 

організацій або приватних осіб, що не є їхніми безпосередніми начальниками. Із 

зарплати чиновників секретаріату стягується податок, що йде в бюджет 

Співтовариства, а не країн, громадянами яких вони є. Пенсії й соціальне 

забезпечення співробітників секретаріату також регулюються нормами 

комунітарного права. 

Крім того, політичні групи Європарламенту мають власний секретаріат, що є 

корпусом тимчасових співробітників (близько 500). 

Служба перекладів. Робота сесій Європарламенту, засідання кожної комісії 

проходять при обов’язковому синхронному перекладі на дев’ять офіційних мов 

Співтовариства (відзначимо, що рівно в 18.30 перекладачі залишають свої кабіни, 

ставлячи голови перед необхідністю переносити засідання на інший день). Також на 

дев’ять мов переводяться всі документи Європарламенту, включаючи протоколи 

засідань комісій. У Люксембурзі, де розташований секретаріат Європарламенту, під 

служби перекладу відведений окремий 20-поверховий будинок. Європейський 

парламент – єдина представницька установа у світі, що працює з таким числом 

робочих мов, у цьому йому уступає навіть ООН. 

Дуайен. Необхідно вказати ще на одним вартим особняком “інститут” 

Європейського парламенту – дуайена – старійшини. Введення поста дуайена 

дозволило вирішити проблему ведення першого засідання парламенту. Щоб 

уникнути боротьби амбіцій окремих депутатів або політичних груп був узятий за 

зразок існуючий у багатьох парламентах звичай доручати відкриття сесії 

найстаршому за віком депутатові парламенту. Дуайен Європарламенту, згідно ст. 11 

Регламенту, головує на відкритті першої сесії Європейського парламенту нового 

скликання при обранні голови парламенту й бюро. При головуванні дуайена не 

допускається обговорення ніяких інших питань крім виборів голови й Бюро або 

перевірки повноважень знову обраних депутатів. Як тільки вони стають на посаду, 

дуайен уступає своє місце голові парламенту. 

Наділяючи голови парламенту широкими повноваженнями по веденню 

засідань сесій, Регламент, проте, у п. 3 ст. 18, указується, що голова може брати 

слово в ході обговорення лише з метою сповістити депутатів про стан питання, 



якщо ж він бажає брати участь у самій дискусії, то він зобов’язаний покинути 

належному голові крісло й повернутися на своє місце лише тоді, коли дискусія по 

даному питанню вже завершена. Іншими словами, Регламент у принципі виключає 

“тиск” авторитетом на депутатів з висоти належному голові крісла. 

У цей час Європарламент має 14 віце-голів. Якщо голова відсутній або бере 

безпосередню участь у дискусії, його обов’язку тимчасово виконує один з його 

заступників. 

Європарламент обирає зі свого середовища також п’ять квесторів. Їхнє 

призначення полягає в тому, щоб відповідно до вказівок Європарламенту займатися 

адміністративними й фінансовими справами. Разом з головою й віце-головами 

квестори входять у Президію Європарламенту, але на відміну від них мають тільки 

право дорадчого голосу. При рівності голосів у Президії вирішальної стає голос 

голови. 

Президія Європарламенту виконує завдання, покладені на нього Регламентом. 

Він може також вирішувати певні фінансові, організаційні й адміністративні справи 

депутатів, організацій при парламенті, його секретаріату й інших органів. Президія 

вирішує питання, пов’язані із проведенням засідань, установлює штатний розклад 

для Генерального секретаріату Європарламенту, розробляє проект бюджету 

Європарламенту, дає від імені Європарламенту вказівки квесторам, призначає 

генерального секретаря Європарламенту і т. ін.  

Важливу роль у Європарламенті грає Конференція голів. До неї входять голова 

Європарламенту та голови фракцій (голови фракції може представляти її член). 

Депутати, що не входять у жодну із фракцій, направляють зі свого середовища двох 

представників на засідання Конференції голів. Ці представники не одержують, 

однак, права голосу. В основу діяльності Конференції голів покладена ідея 

досягнення консенсусу. Якщо його не вдається досягти, проводиться голосування з 

урахуванням кількості депутатів фракцій. 

Конкретні завдання Конференції голів визначені в Регламенті 

Європарламенту. Зокрема, Конференція ухвалює рішення щодо питань організації 

роботи парламенту й з питань планування законодавства. До її ведення ставляться 

питання, пов’язані з відносинами Європарламенту з іншими органами й інститутами 

Європейського союзу, а також з національними парламентами держав-членів. 

Конференція вирішує, далі, питання, що стосуються відносин із третіми країнами, 

так само як і з інститутами й організаціями поза Європейським союзом. Вона 

представляє свій проект порядку денного засідань парламенту. Особливо слід 

зазначити, що Конференція наділена правами, що дозволяють їй визначати склад і 

компетенцію комітетів, тимчасових слідчих комісій, Змішаного парламентського 

комітету. Конференція вирішує багато інших питань, а крім того, представляє 

Президії Європарламенту пропозиції фракцій за рішенням адміністративних і 

бюджетних питань. 

Ще один орган Європарламенту – це Конференція голів комітетів. У неї 

входять голови всіх комітетів Європарламенту – як постійних, так і тимчасових. 

Конференція самостійно обирає свого голову. Найважливіше в її діяльності полягає, 

мабуть, у розробці пропозицій з питань, що стосується як комітетів, так і порядку 

денного пленарних засідань Європарламенту. Ці пропозиції представляються 



Конференції голів. Президія Європарламенту, а також Конференція голів можуть 

доручати Конференції голів комітетів виконання окремих завдань.  

У числі органів Європарламенту є також Конференція голів 

міжпарламентських груп. Подібно Конференції голів комітетів вона сама обирає 

свого голову. Схожа і їхня діяльність. Конференція голів міжпарламентських груп 

підготовляє для Конференції голів пропозиції з питань роботи міжпарламентських 

груп. Президія Європарламенту й Конференція голів вправі давати певні доручення 

Конференції голів міжпарламентських груп. 

Розглянемо також питання, що стосуються підготовки й проведення сесій 

Європарламенту. Нагадаємо, що пленарні засідання проводяться звичайно в 

Страсбурзі, засідання постійних комісій парламенту по перевазі в Брюсселі, а 

секретаріат парламенту продовжує перебувати в Люксембурзі 

Організація, структура й порядок роботи Європарламенту будуються й 

розвиваються по класичних парламентських зразках. Перше засідання відкриває 

найстарший депутат, а потім керівництво бере у свої руки знову обраний голова. 

Він, а також його заступники й квестори обираються шляхом таємного голосування. 

Кандидатури на ці посади пропонуються тільки від імені фракції або групи, що 

нараховує не менш 29 депутатів. Тільки в тому випадку, якщо число кандидатів не 

перевищує числа посадових осіб, що обирають, допускається вільне висування 

кандидатів. У Регламенті Європарламенту відзначається, що при формуванні 

органів необхідно приймати в увагу інтереси справедливого представництва держав-

членів і політичних плинів.  

До березня 1958 р. депутати розсаджувалися за абеткою, згодом по політичній 

приналежності, а не по ознаці країни походження. Усередині кожної політичної 

групи депутати займають місця за абеткою. Голови й заступники голови кожної 

групи (бюро) сидять перед іншими членами парламенту. Депутати, що не ввійшли ні 

в яку групу, розміщаються в останньому ряді амфітеатру. 

Регламент Європарламенту встановлює, що пленарні засідання самого 

парламенту, а також засідання його комітетів проводяться в заздалегідь певнім місці 

його перебування. Таким місцем є м. Страсбург (Франція). У виняткових випадках 

за рішенням більшості депутатів одне або кілька пленарних засідань 

Європарламенту можуть відбутися в іншім місці. Це правило було уведено 

розраховуючи на те, що Європарламент стане засідати в м. Брюсселі, що є 

практично столицею спочатку співтовариств, а потім Європейського союзу. 

Страсбург витримав нелегку конкуренцію й зберіг за собою місце проведення сесій 

Європарламенту. Але його комітети здебільшого засідають у Брюсселі або в інших 

містах держав-членів. Що ж стосується секретаріату й багатьох інших служб 

Європарламенту, то вони розміщаються в Люксембурзі. Лише невелика частина з 

майже 4 тис. службовців Європарламенту працює в Брюсселі й інших місцях.  

Оскільки ні Договори про Співтовариство, ні Регламент не вказують 

тривалість роботи парламенту, розпорядок його роботи й дати пленарних засідань 

визначаються розширеним бюро. Звичайний місячний календар роботи сесій 

Європарламенту розподіляє робочі дні в такий спосіб: один тиждень – на пленарні 

засідання, два тижні – на засідання комісій, один тиждень – на засідання політичних 

груп. 



Пленарні засідання. Згідно ст. 139 Договору про Співтовариство, 

Європейський парламент скликається на сесію в другий вівторок березня. Стаття 9, 

п.1 Регламенту передбачає, що період сесії відповідає періоду в один рік, 

починаючи з першого засідання. Протягом сесії парламент збирається щомісяця, 

при цьому проводяться щоденні засідання. У цілому Європейський парламент 

збирається 12 разів у рік із тривалістю роботи п’ять днів. У статистичному 

довіднику Європарламенту повідомляється, що довше всього парламент засідав в 

1983 р. – 64 дня, менше в 1984 р. – 54 дня, в останні роки стабільно 60 днів у році 

Щомісячні засідання починаються в понеділок в 17.00, оскільки ранком проводять 

свої засідання політичні групи, в інші дні засідання починаються в 9.00 і 

закінчуються в 20.00 з єдиною перервою на обід з 13 до 15 ч. Раніше були досить 

частим явищем так називані “нічні засідання”, у січні 1979 р. Парламент прийняв 

пропозицію колегії квесторів про впорядкування своєї роботи, і з тих пор нічне 

засідання проводилося тільки раз у тиждень у четвер з 21 до 24 ч (перекладачі 

Європарламенту, на яких лягає більше навантаження, називали його “чорним 

четвергом”). Однак за пропозицією політичних груп із грудня 1987 р. нічні 

засідання проводяться по середовищах, оскільки до четверга багато депутатів уже 

утомлювалися й ремствували на низьку ефективність нічного засідання. 

Як правило, засідання Європарламенту є гласними й відкритими для публіки. 

У виняткових випадках більшістю у дві третини голосів парламент може ухвалити 

рішення щодо проведенні закритого засідання (ст. 81 Регламенту). 

Постійно, що збільшувалося число, пленарних засідань, необхідність 

проводити попередній відбір питань, що включають до порядку денного сесій 

парламенту, спонукали прийняти досить тверді процедурні правила для вироблення 

порядку денного. Із вступом у силу Єдиного європейського акту пріоритет 

віддається обговоренню нормативних актів Співтовариства з метою підсилити 

законодавчі функції Європейського парламенту. 

Як ми вже відзначали, проект порядку денного затверджується на період сесії 

розширеним бюро з урахуванням плану законодавчих ініціатив і після консультації з 

політичними групами й комісіями парламенту (ст. 73, п. 1). Перед початком кожної 

сесії проходить збори голови парламенту й голів політичних груп (на збори 

запрошується також один із представників депутатів, що не входять у політичні 

групи), що і приймає остаточний проект порядку денного, пропонований на 

твердження парламенту. 

Парламент приймає порядок денний на основі представленого головою 

погодженої пропозиції розширеного бюро без яких-небудь змін, за винятком тих, які 

вважають потрібним внести голова або, щонайменше, 23 депутата або політична 

група. Якщо порядок денний прийнятий, вона вже не може бути змінена; але й у 

даному питанні Регламент дає можливість голові внести до порядку денного 

термінові питання (ст. 74, п. 2). При цьому термінові питання мають безперечний 

пріоритет перед іншими питаннями порядку денного, голова сповіщає депутатів про 

час обговорення цих питань і про порядок голосування по них (ст. 75, п.4). 

Після вступу в силу Єдиного європейського акту можливе внесення в повістку 

обговорення текстів, що вимагають проходження через парламент (у першому 

читанні, у другому читанні в порядку процедури співробітництва і т. ін.). Крім того, 



порядок денний повинна містити й так званий “година питань” (ст. 60), обговорення 

актуальних проблем або важливих питань, що вимагають обговорення без затримки 

(ст. 64), а також усні запити з обговоренням або без обговорення таких (ст. 58, п. 1; 

ст. 59, п. 1), питання компетенції комісій парламенту (ст. 112, п.2), їх доповіді (ст. 

111, п. 8). Помітимо, що звичайно сесія заслуховує близько 30 доповідей комісій, 

два або три усних запити з обговоренням, а також присвячує два засідання на 

“годину питань” на адресу Комісії Європейського співтовариства, його Ради або 

міністрів закордонних справ, що збираються в рамках європейського політичного 

співробітництва (звичайно такий “година” триває біля трьох годин і даються 

відповіді в середньому на 30 питань). 

Регламент зобов’язує голови повідомляти при закритті засідання про порядку 

денному наступного засідання, про час і місце його проведення (ст. 74, п. 3). 

Проведення обговорень передбачене Регламентом у дрібних деталях. 

Звичайно голова після консультації з головами політичних груп пропонує 

парламенту розподіл часу, що відводить для обговорення. Парламент без дискусії 

приймає цю пропозицію до відома (ст. 83, п. 1). 

Час для дискусій розподіляється за наступними критеріями: 

– перша частина обговорення розподіляється нарівно між всіма політичними 

групами; 

– друга частина часу використається політичними групами залежно від їхньої 

чисельності; 

– депутатам, що не входять у політичні групи, приділяється для виступів час, 

що відповідає часу, що відводить одній політичній групі, при цьому ст. 83, п. З 

Регламенту зобов’язує враховувати розходження політичних тенденцій таких 

депутатів і надавати їм право висловити свою точку зору. 

Пріоритетне право на виступи може бути надано доповідачеві вповноваженої 

комісії або головам (заступникам голів) політичних груп, що виступають від їхнього 

імені (ст. 84, п. 3). Таким же правом користуються депутати, що бажають виступити 

по процедурі (ст. 100, п. 1). 

Вище вже відзначалося, що жоден депутат не має право виступити більше 

двох разів по тому самому питанню без попередньої згоди голови (ст. 84, п. 4). 

Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваного питання, голова вправі 

зробити йому зауваження й нагадати про необхідність поважати Регламент (ст. 82, 

п. 2). 

Така деталізована, але в принципі нескладна процедура дозволяє при досить 

високій культурі дискусії виступити протягом 8-годинного засідання 50 – 80 

депутатам, не вважаючи ораторів, що виступають у ході “години питань” або по 

процедурних питаннях. 

Правом звертатися з усними питаннями до Комісії Європейського 

співтовариства (КЄС), Раді або до міністрів закордонних справ, тим, що зібралися 

відповідно до угоди про європейське політичне співробітництво, може скористатися 

будь-яка політична група, за умови, що кожна з них задає по одному питанню за 

місячний період сесії (ст. 58, п. 1). 

У той же час будь-яка політична група або, щонайменше, сім депутатів 

можуть зажадати до витікання “години питань”, негайного проведення дискусії по 



змісту відповідей, даних КЄС, Радою або міністрами закордонних справ з питань, 

що стосується актуальних проблем або проблем, що представляють спільний 

інтерес. Така дискусія може тривати не більше години, а на виступи депутатів 

приділяється не більше 5 хв. (ст. 61, п. 1 і 4). 

У загальному ліміті часу, виділюваному для постановки питань, а також для 

обговорення термінових питань кожній політичній групі й всім незалежним 

кандидатам приділяється рівний час, що не перевищує 3 ч за весь період сесії. Це 

час не зараховується в рахунок часу, що відводить для загальної дискусії (ст. 83, п. 2 

і 4; ст. 64, п. 3). 

Голосування депутатів Європейського парламенту повинне проводитися ними 

особисто, голосування з доручення або поштою не допускаються, тому депутати 

зобов’язані бути присутнім особисто в залі засідань у момент голосування. З огляду 

на більшу зайнятість депутатів у роботі комісій, політичних груп, не говорячи вже 

про іншу їхню діяльність 

крім роботи в парламенті, великого значення набувають проблема кворуму й 

пов’язані із цим процедурні питання. Якщо до 1973 р. існувало правило про те, що 

кворум досягався при присутності половини депутатів, те сьогодні досить однієї 

третини присутніх у залі засідань депутатів (ст. 89, п. 2). 

Операцією голосування керує голова парламенту (ст. 18, п. 2 і ст. 99 

Регламенту). Голосування виробляється або підняттям руки, або уставанням, або 

натисканням кнопки електронної системи (при поіменному голосуванні). 

Звичайно проводиться голосування підняттям руки. Якщо результат викликає 

сумніву, голова може провести голосування уставанням, якщо ж і тоді залишаються 

сумніви, може бути проведене поіменне голосування (ст. 94). Він може також 

призначити поіменне голосування, якщо цього до початку голосування зажадає не 

менш 23 депутатів або політичну групу, причому ця вимога повинне бути виражене 

в письмовому виді (ст. 95, п. 1). До речі, це ж правило поширюється й на 

голосування про довіру або недовіру Комісії Європейського співтовариства (ст. 30, 

п. 3). Поіменне голосування проводиться за абеткою, починаючи із прізвища 

депутата, на який падає жереб. Голова в цьому випадку голосує в останню чергу (ст. 

95, п. 2). 

Електронна система голосування (ст. 96), застосовується з травня 1980 р., 

дозволила зменшити час голосування й підрахунку голосів при поіменному 

голосуванні з години до 2 хв. Депутати при цьому користуються персональними 

магнітними картками для голосування й повинні голосувати зі свого місця. 

Нарешті, за бажанням більшості присутніх депутатів може бути зроблене 

поіменне усне голосування. Звичайно в практиці Європарламенту проводиться 

відкрите голосування. Однак на вимогу однієї п’ятої частини депутатів по будь-

якому питанню може бути проведене таємне голосування. Підрахунок голосів 

проводять чотири лічильники, обумовлені жеребом (ст. 97, п. 4). 

На голосування ставляться пропозиції по резолюції, а після прийняття 

Єдиного європейського акту – і проекти резолюцій нормативного характеру. 

Голосуються також бюджет, питання процедури й порядок денний. 

Коли завершена дискусія по обговорюваному тексті, дозволені виступи за 

мотивами голосування у випадку, якщо надійшли заявки на такі виступи (ст. 98). 



Якщо ж голова оголосив про початок голосування, ніякі виступи вже не 

допускаються. 

Ухвалення рішення більшістю голосів залежить від характеру прийнятих 

рішень. Регламент Європейського парламенту містить на цей рахунок норми, 

запозичені з договорів про Європейське співтовариство. 

По більшості рішень Європарламенту досить простої більшості голосів 

депутатів, що беруть участь у голосуванні. Разом з тим у деяких випадках необхідно 

кваліфікована більшість: для прийняття внутрішнього Регламенту: більшість всіх 

членів парламенту; для вотуму недовіри Комісії: більшість всіх депутатів і дві 

третини що голосували; для рішень про прийняття внесених Радою змін у зроблені 

парламентом виправлення по проекті бюджету: більшість всіх депутатів і три п’ятих 

що голосували; для повного несхвалення проекту бюджету: більшість членів 

парламенту й дві третини що голосували; для прийняття рішень про зміну договору 

про створення Європейського об’єднання вугілля й стали: більшість у дві третини 

депутатів і три чверті що голосували; для ухвалення рішення про скликання 

надзвичайної сесії: більшість членів парламенту. 

Із прийняттям Єдиного європейського акту з’явилася нова норма, що вимагає 

абсолютної більшості всіх членів для рекомендації парламенту про вступ у 

Співтовариство нових членів або про укладання договору про асоціації. 

Статус депутата Європейського парламенту. Депутати Європарламенту 

здійснюють свою діяльність відповідно до принципу «вільного мандата». Вони не 

зв’язані ні з наказами виборців, ні із вказівками фракцій. У виборчому законодавстві 

й у Регламенті Європарламенту особливо обмовляється, що депутати 

Європарламенту голосують особисто й окремо. Вони не зобов’язані виконувати 

нічиї доручення й інструкції. Нерідко «вільний мандат» витлумачується більш 

широко – як повна відсутність залежності депутатів від виборців. Підтвердження 

нерідко шукається у відомій формулі: депутат представляє не тільки своїх виборців, 

по й весь народ. Однак ця формула може бути оскаржена навіть у національних 

масштабах і тим більше не обов’язкова в рамках Європейського союзу. Слід 

зазначити, що парламентське право Європейського союзу не передбачає 

відкликання депутата, але настільки ж вірно й те, що воно таке відкликання виразно 

не забороняє. 

Всі депутати Європарламенту мають імунітет. Позбавлення імунітету може 

піти тільки в результаті виконання строгих процедурних правил. Кожний обіг 

компетентного органа держави-члена до голови Європарламенту із приводу 

позбавлення депутата імунітету доводить до відомості пленарного засідання 

Європарламенту й передається в його відповідний комітет. У своєму висновку 

комітет пропонує прийняти або відхилити обіг про позбавлення імунітету. Цей 

висновок виноситься на найближче пленарне засідання як перший пункт порядку 

денного. Після розгляду питання Європарламент проводить тільки одне 

голосування, що остаточно вирішує справу. 

Природу, мету та завдання, тенденції розвитку співтовариств і Європейського 

союзу вкрай важко зрозуміти без розгляду одного з найважливіших їхніх інститутів, 

якимось є Європарламент. Завершуючи дослідження структури, функцій і механізму 

функціонування Європарламенту ми можемо зробити наступні висновки. 



Висновок до питання № 4. У відомому змісті можна сказати, що 

Європарламент – це і є вигляд, організаційне втілення інтеграції. За ним 

проглядається добре продумана концепція, чітке розуміння цілей і конкретних 

завдань системи керування справами співтовариств і Європейського союзу. 

Разом з тим, аж до останнього часу Європарламент перебував і у відомій мері 

перебуває сьогодні в тіні інших інститутів. Ні його повноваження, ні реальна роль у 

механізмі керування дотепер не дають підстав для того, щоб відводити йому верхню 

сходинку в реальній ієрархії інститутів. 

Статус Європарламенту довгий час залишався одним із самих слабких 

аргументів на користь ідеї про поступове просування співтовариств по шляху до 

державної моделі (федерація) або союзу держав (конфедерація). 

У той же час, нові віяння «європеїзму» знайшли відбиття в законі про вибори 

в Європарламент, процедурах їхнього проведення. Відповідно до Амстердамського 

договору, проводиться принцип загального й прямого виборчого права. Чисельність 

депутатів постійно зростає, вибори демонструють підвищення інтересу всіляких 

верств населення до проблем інтеграції, наблизили громадян держав-членів до 

розуміння цих проблем, до справ співтовариств і всього Європейського союзу. 

Своєрідним підсумком виборчого процесу в масштабах всієї Європи можна вважати 

підвищення рівня депутатів – як професійного, так і загальнополітичного, а, отже, 

підвищення й рівня Європарламенту в цілому. З’явилися політики-європеїсти, що 

спеціалізуються по справах співтовариств, а потім і Європейського союзу. Статус 

депутата Європарламенту підвищився по багатьом напрямкам, і, як наслідок, 

професійні політики часом стали віддавати перевагу європейському мандату 

національному. Це сприяло зростаючій активності Європарламенту. 

Повільно, але усе більше й більше Європарламент освоює нові повноваження. 

Міцною традицією стали обов’язкові консультації, які фактично являють собою 

процедуру одержання згоди Європарламенту по тим або іншим питанням. Введення 

ж процедури співробітництва свідчило про те, що Європарламент вийшов за вузькі 

межі консультацій і в певній мері включився в законодавчий процес. Але це не 

означав наділення Європарламенту правом законодавчої ініціативи. 

Реальна роль Європарламенту визначається не тільки обсягом його 

повноважень, але й тим, наскільки активно він бере участь у житті Європейського 

союзу, як використає надані повноваження. Оцінюючи ситуацію під цим кутом зору, 

не можна не відзначити, що Європарламент активно прагне до самоствердження. 



ВИСНОВКИ 

 

У системі інституційного механізму європейської інтеграції Євро-парламент 

виконує низку важливих функцій. Так, окрім участі у нормотворчому процесі, 

здійснення політичного контролю за діяльністю інститутів Союзу, зовнішніх 

відносин, фінансування діяльності ЄС, він також є форумом для проведення 

демократичних дебатів. 

Унікальною є роль Європарламенту як інституту з політичного лобіювання 

процесів європейської інтеграції. Завдяки тому, що він об'єднує представників 

політичних течій, груп та партій європейських країн, в яких проживають близько 

500 млн. населення, його ініціативи щодо напрямів подальшої співпраці важко не 

враховувати як органам держав-членів, так і іншим інститутам Євросоюзу. Так, 

Європарламент став одним з ініціаторів створення Євросоюзу яку концептуальному 

плані, так і в практичному, коли за його підтримки були скликані міжурядові 

конференції, на яких були вирішені питання створення економічного, валютного та 

політичного союзів. Два його представники брали участь у переговорах щодо 

підписання Лісабонських договорів, які заклали підґрунтя для подальшого 

розширення компетенції Європарламенту в усіх трьох сферах діяльності Євросоюзу. 

Політичні дебати в Європарламенті суттєво впливають на визначення 

подальших кроків, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції. 

Щодо законодавчих повноважень Європарламенту, то вони поступово 

розширюються. Установчими договорами Європарламенту надано компетенцію у 

формулюванні положень та ухваленні актів вторинного законодавства Євросоюзу у 

тісній співпраці з іншими інститутами ЄС (статті 294, 295 ДФЄС). 

Лісабонські договори суттєво збільшили кількість сфер, в яких постанови 

ухвалюються спільно Європарламентом і Радою на пропозицію від Комісії (ст. 294 

ДФЄС). 

Іншими формами співпраці Європарламенту та Ради у законодавчій сфері є 

ухвалення актів Європарламентом за участю Ради і Радою за участю 

Європарламенту (ст. 289.2). 

Розвинутими є контрольні повноваження Європарламенту. Він вважається 

інститутом, який здатний здійснювати демократичний контроль над іншими 

структурами Євросоюзу. 

Серед контрольних повноважень Європарламенту найбільше значення має 

право на оголошення вотуму недовіри Комісії. З такою пропозицією може 

виступити кожен член Європарламенту. У разі, якщо вотум недовіри підтримає 

подвійна більшість (дві третини поданих голосів, яка представляє більшість членів 

Європарламенту), усі члени Комісії колективно подають у відставку (ст. 234 ДФЄС). 

За всю історію існування Євросоюзу питання про вотум недовіри Комісії ставилося 

на голосування лише один раз. Це пояснюється тим, що до січня 1995 р. 

Європарламент не відігравав жодної ролі при призначенні членів Комісії, яке 

здійснювалось урядами держав-членів. Тому не було гарантії, що новий склад 

Комісії братиме до уваги бажання Європарламенту. З січня 1995 р. було 

запроваджено нову процедуру визначення складу Комісії, в межах якої 

Європарламент отримав право на затвердження її членів. І хоча контрольні 



повноваження щодо Комісії все ще послаблені завдяки тому, що Європарламент не 

може відправляти у відставку якогось окремого члена Комісії, все ж на шляху до 

виправлення цієї ситуації вже зроблено перший крок: Європарламент обирає і може 

відправляти у відставку шляхом винесення вотуму недовіри двома третинами своїх 

членів голову Комісії (ст. 14.1 ДЄС). 

Для здійснення своїх контрольних повноважень щодо Комісії Європарламент 

широко використовує інститут інтерпеляції, коли Комісія відповідає усно чи 

письмово на запитання, поставлені депутатами. Крім того, Європарламент щорічно 

затверджує як програми діяльності Комісії на новий рік, так і загальні звіти про її 

роботу за рік, що минає (ст. 230 ДФЄС). Усі ці процедури свідчать про закладення 

основ політичної відповідальності Комісії перед Європарламентом. 

Контроль Європарламенту за діяльністю Європейської ради та Ради є набагато 

вужчим. Так, Європейська рада та Рада заслуховуються Європарламентом 

відповідно до процедури, визначеної самими Радами (ст. 230 ДФЄС). Зокрема, 

правило 19 Процедури Ради передбачає можливість направляти голову або члена 

Ради для участі у сесіях Європарламенту. Починаючи з 1960 р., відповідно до 

практики, яка склалася, голова Ради робить перед Європарламентом усний звіт про 

діяльність очолюваного ним органу за рік, що минув. 

Щодо Європейської ради, то вона зобов'язана інформувати Європарламент про 

хід своїх засідань та надавати йому щорічний письмовий звіт про результати своєї 

діяльності. 

Для здійснення своєї контрольної функції Європарламент також наділений 

повноваженнями проводити розслідування. Так, на вимогу чверті його членів він 

може створити тимчасовий комітет з метою розслідування можливих порушень чи 

недоліків у впровадженні права Євросоюзу, за винятком випадків, коли такі 

виявлені факти розглядаються в Суді ЄС, і поки ця справа ще не вирішена (ст. 226 

ДФЄС). 

Європарламент на час його повноважень після кожних виборів призначає 

Європейського омбудсмена. Останній уповноважений отримувати скарги від будь-

якого громадянина співтовариства, будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка 

мешкає або має зареєстрований офіс в одній з держав-членів, щодо порушень у 

діяльності інститутів та органів ЄС, окрім судових. Омбудсмен проводить 

розслідування правопорушень та інформує особу, яка подавала скаргу про 

результати такого розслідування. 228 ДФЄС). 

Це означає, що на практиці навіть громадяни України, якщо вони мешкають або 

мають зареєстровані в державах-членах офіси, можуть звертатися до Омбудсмена, 

якщо їхні права порушують інститути, органи або установи Союзу, окрім Суду ЄС 

при виконанні ним своїх юрисдикційних функцій. 

Установчими договорами передбачені різні форми участі Європарламенту у 

сфері зовнішніх зносин: від консультацій до надання згоди на ті чи інші дії у цій 

сфері. Так, угоди про створення асоціацій з однією чи більше державами або 

міжнародними організаціями, угоди про приєднання Союзу до Європейської 

конвенції про захист прав людини і основних свобод, угоди, які при організації 

процедур співпраці створюють інституційний механізм, угоди, які мають важливі 

бюджетні наслідки для ЄС, та угоди, що розповсюджують свою дію на сфери, 



стосовно яких застосовується звичайна чи спеціальна законодавча процедура, коли 

вимагається схвалення з боку Європарламенту, укладаються після отримання його 

згоди (ст. 218.6 ДФЄС). 

Європарламент також надає згоду на початок переговорів про прийняття 

держав до Євросоюзу або про вихід з нього (статті 49 та 50 ДЄС). 

Згода Європарламенту необхідна і для дій проти держав-членів, які допускають 

суттєві умисні порушення цінностей, на яких заснований Союз (ст. 7 ДЄС). 

У разі укладання всіх інших міжнародних угод, окрім торгівельних, 

Європарламент надає консультації. З Європарламентом повинні консультуватися й у 

разі внесення змін до установчих договорів (ст. 48 ДЄС). 

Європарламент також залучений до проведення спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки. Він консультує Високого представника Союзу із зовнішніх справ і 

політики безпеки з приводу головних аспектів і основоположних пріоритетів 

СЗППБ і СПБО, а також може звертатися з питаннями до Ради та Високого 

представника чи давати їм рекомендації. Європарламент організовує щорічні 

дискусії про стан справ у цих сферах (ст. 36 ДЄС). 

Європарламент має важливі повноваження у бюджетній сфері. На відміну від 

більшості міжнародних організацій, бюджет Євросоюзу фінансується переважно з 

власних ресурсів. Європарламент дає згоду на ухвалення Радою заходів з реалізації 

системи власних ресурсів Союзу (ст. 311 ДФЄС). 

Хоча бюджет готує Комісія, Європарламент має право змінювати проект 

бюджету. Йому також належить останнє слово у прийнятті або відхиленні бюджету 

(ст. 314 ДФЄС). В останньому випадку повністю повторюється процедура 

прийняття бюджету. Слід зазначити, що в минулому Європарламент неодноразово 

відхиляв запропонований Комісією і Радою проект бюджету. Європарламент налає 

Комісії дозвіл стосовно виконання бюджету (ст. 319 ДФЄС). 

Бюджетні повноваження дають можливість Європарламенту впливати на всю 

політику Євросоюзу. 

Європарламент може звертатися з позовами до Суду ЄС стосовно законності 

актів Союзу (ст. 263 ДФЄС). Він також має право на звернення до Суду ЄС, щоб 

отримати від нього висновок стосовно відповідності проекту міжнародної угоди 

положенням Договору про заснування ЄС (ст. 218.11 ДФЄС). 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ № 4 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Право 

Європейського Союзу». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 4 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 4 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 



 

 ТЕМА № 5:  

 

“Правовий статус людини та громадянина в Європейському 

Союзі” 
2 години 

 

План: 

 

Вступ. 

1. Характеристика інституту правового статусу людини та громадянина у 

Європейському Союзі та його джерела. 

2. Громадянство Європейського Союзу. 

3. Основні права, свободи та обов’язки людини та громадянина у 

Європейському Союзі. 

4. Гарантії прав та свобод людини і громадянина у Європейському Союзі. 

Висновки. 

Рекомендована література: 

1. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір від 7 листопада 

1997 р. Бюлетень законодавства і юридичної практики України.  2001.  № 11.  С. 69  

77. 

2. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 року. 

Офіційний вісник України.  2006.  № 50.  Ст. 3381. 

3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник 

України.  2008.  № 93. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 р. Офіційний вісник України.  1998 р.  № 13. 

5. Право Європейського Союзу: Підручник. 2-ге видання. А. В. Хрідочкін, П. В. 

Макушев, О. В. Леонова. Херсон: Відавничий дім «Гельветика». 2014. 448 с. 

6. Право Европейского союза: учебник для вузов. Под ред. С. Ю. Кашкина. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт.  2014. 172 с. 

7. Право Європейського Союзу: підруч. за ред. В.  І. Муравйова. К.: Юрінком Інтер. 

2011. 704 с.  

8. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник за заг. ред. Р.А. Петрова. 3-тє 

видання. К.: Істина. 2010. 376 с. 

9. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. О. В. Філонов, В. П. 

Філонов, В. М. Бесчастний. За ред. Бесчастного В.М. К.: Знання. 2010. 366 с. 

10. Гердеґен М. Європейське право: пер. з нім. М. Гердеґен.  К.: К.І.С. 2008.  524 с. 

11. Ткаченко Є. В. Правовий статус громадян Європейського Союзу Юрист 

України.  2011.  № 1 (14).  С. 17-23.  

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 



Надати характеристику інституту правового статусу людини та громадянина у 

Європейському Союзі та його джерел. 

 

ВСТУП 

 

Під правовим статусом людини та громадянина розуміється сукупність його 

прав і обов’язків. Це головний зміст правового положення людини та громадянина, 

але на здійснюють істотний вплив чимало правових факторів: громадянство, 

концептуальні підходи до правого регулювання стосунків між державою та 

індивідом, механізми гарантії прав і свобод. Права та обов’язки людей знаходять 

юридичне закріплення у нормах багатьох галузей права, але особливе значення в 

закріпленні положення людини в суспільстві норми державного права, насамперед, 

Конституція, що встановлює основи правового статусу людини й громадянина. 

Вони включають: громадянство, конституційні принципи правового положення 

людини й громадянина, основні права та свободи, їхні гарантії, обов’язки, якими 

обтяжуються мешканці країни. Це найважливіші елементи правового положення 

людини. Основи правового статусу відіграють вирішальну роль у визначенні 

положення людини в суспільстві, мають життєво важливе значення. 

Права людини суть невід’ємні властивості кожної людини й істотні ознаки 

його буття. При цьому, слід мати на увазі, що за сучасними природно-правовими 

підходами держава не "дарує" права, вона тільки закріплює їх у законі та забезпечує 

реалізацію. Більш того, лише за умови фіксації прав та свобод на найвищому 

юридичному рівні державу її можна вважати правовою. Якщо держава ігнорує 

природні права людини або, більше того, ущемляє, знищує їх, перешкоджає їхньому 

здійсненню або створює умови для реалізації прав тільки для певної групи осіб, 

стану, класу, то воно характеризується як антидемократичне (авторитарне, 

тоталітарне й т.п.).  

Права людини – це природні можливості індивіда, що забезпечують його 

життя, людську гідність та свободу діяльності у всіх сферах громадського життя. 

Поряд з категорією "права" уживається термін "свободи": свобода совісті, 

свобода віросповідання, свобода думки й свобода слова й т. ін. За сенсом і змістом 

ці категорії можна вважати рівними. Ала у юридичній науці існує слушна думка про 

кореспондування правам обов’язку держави забезпечити умови реалізації цих прав. 

Свободам нічиї обов’язки не відповідають. У літературі та законодавстві 

використаються також категорії "права громадянина", "права особистості".  

Права людини є природними та невід’ємні від індивіда, вони не обмежуються 

територіальними або національними рамками, існують незалежно від закріплення в 

законодавчих актах держави, є об’єктом міжнародно-правового регулювання та 

захисту. Вони характеризують людину як представника роду людського й у цьому 

змісті виступають найбільш загальними й у той же час лише основними (корінними) 

правомочностями, необхідними для його нормального існування. У випадку 

закріплення прав людини в законодавчих актах конкретної держави вони стають і 

правами громадянина даної держави.  

Права громадянина є сукупність природних правомочностей, що одержали 

відбиття в нормативно-правових державних актах, і придбаних правомочностей, 



вироблених у ході розвитку суспільства й держави. Права громадянина обов’язково 

закріплюються в конституціях і інших законодавчих актах і також обов’язково 

державою декларуються й забезпечується їхній захист. Вони кваліфікують людину 

як члена державно-організованного співтовариства. 

Виникнення поняття "права людини", тобто усвідомлення цієї проблеми як 

наукової, нерозривно пов’язане з появою та поширенням ідей природного права. 

Уже в V-IV ст. до н.е. давньогрецькі філософи (Лікофрон, Антифон і ін.) 

затверджували, що всі люди рівні від народження й мають однакові, даровані 

природою права. Аристотель одним з основних уважав право на приватну власність, 

що відбиває природу самої людини й засновано на його любові до самого себе. У 

період феодалізму багато природно-правових ідей отримували релігійну оболонку. 

Пізніше вони одержали відбиття й подальший свій розвиток у працях Локка, 

Монтеск’є, Руссо, Канта, Бентама й інших мислителів. З розвитком майнових 

відносин права людини поступово переходили в реальну дійсність, закріплюючись у 

державно-правових і міжнародно-правових документах, виступаючи критерієм 

демократичності тієї або іншої системи правового й державного устрою. 



1. Характеристика інституту правового статусу людини та громадянина у 

Європейському Союзі та його джерела 

 

Правовий статус людини й громадянина в Європейському Союзі багато в чому 

визначається природою цього міжнародного утворення, історією й перспективами 

його розвитку. 

Європейський Союз – явище сучасне. Він утворений відповідно до 

Маастрихтського договору про Європейський Союз 1992 р. і «знаменує собою 

новий етап у процесі створення як ніколи раніше згуртованого союзу народів 

Європи» (ст. 1)2. Однак передумови для появи подібного об’єднання держав 

створювалися десятиліттями. Центральними складовими Союзу стали Європейські 

співтовариства, засновані в 50-ті роки ХХ сторіччя як міжнародні міжурядові 

регіональні організації – Європейське об’єднання вугілля й стали (ЕОУС), 

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) перейменоване Договором про 

Європейський Союз у Європейське Співтовариство (ЄС), Європейське 

співтовариство по атомній енергії (Євратом). Разом з тим, не можна зводити 

Європейський Союз винятково до Європейських співтовариств, крім них ЄС 

включає загальну зовнішню політику й політику безпеки, а також співробітництво 

поліцій і судових органів у кримінально-правовій сфері. 

Положення Маастрихтського договору вносять зміни й доповнення в 

установчі документи Співтовариств (Договір про утворення Європейського 

об’єднання вугілля й стали 1951 р., Договір про установу Європейського 

економічного співтовариства 1957 р., Договір про установу Європейського 

співтовариства по атомній енергії 1957 р.), містять нововведення щодо створення й 

діяльності Європейського Союзу. Важливе місце серед них займають положення 

про громадянство Європейського Союзу. Цьому присвячується ч. II Договору про 

Європейське Співтовариство «Громадянство Союзу», статті 17-22, і, як додаток до 

Договору – Декларація про громадянство держави – члена. Зміст статей 17 і 21 

змінено Амстердамським договором про зміну Договору про Європейський Союз, 

договорів, що засновують європейські співтовариства й ряду пов’язаних з ними 

актів 1997 р. 

Говорячи про правовий статус людини й громадянина, ми, насамперед, 

припускаємо, що існування цієї категорії в зовнішнім вираженні та наявність 

можливості його реалізації нерозривно пов’язані з поняттям держави. У зв’язку із 

цим закономірним буде питання – чи обґрунтоване твердження про правовий статус 

людини й громадянина в Європейському Союзі. Для відповіді на це питання варто 

визначити правосуб’єктність такого утворення як Європейський Союз. У теорії 

міжнародного права вся повнота міжнародних прав і обов’язків визнається тільки за 

суверенними державами. Інші міжнародні утворення (наприклад, міжнародні 

організації) мають інший обсяг правосуб’єктності, що обмежена здійсненням цілей і 

функцій, зазначених у їхніх установчих документах і розвинених у практичній 

діяльності. 

 
2 Топорин Б.Н. Европейское право Учебник. – М., 1998. 



Міжнародною правосуб’єктністю прийнято називати здатність міжнародних 

утворень самостійно здійснювати свої права й мати обов’язки у відносинах з 

іншими суб’єктами міжнародного права. Стосовно до Європейського союзу варто 

говорити не про взаємини із суб’єктами міжнародного права взагалі, а тільки про 

відносини із країнами – не членами Європейського союзу й міжнародними 

організаціями. У доктрині міжнародного права абсолютна більшість правознавців 

заперечує наявність правосуб’єктності в Європейського союзу. Насамперед, тому 

що Маастрихтський договір не містить положень, які б чітко кваліфікували 

правовий статус Європейського союзу й наявність у нього правосуб’єктності. 

Дійсно, у тексті Договору про Європейський союз (зі змінами, внесеними 

Амстердамським договором і Договором у Ніцці) не містяться положення про 

надання Європейському союзу статусу юридичної особи. Поряд із цим існують і 

інші точки зору, які обґрунтовують наявність правосуб’єктності Європейського 

Союзу. З огляду на цю невизначеність, правовий статус людини й громадянина в 

Європейському Союзі також варто розглядати як явище, відмінне від класичного, 

насамперед у питаннях гарантій його реалізації й громадянства. 

З усією очевидністю варто затверджувати, що країни, що входять до складу 

Європейського Союзу перебувають у стадії політичної інтеграції. Кінцевим 

підсумком її в ідеалі повинне стати державне утворення. Багато хто з євроскептиків 

стверджують: політична інтеграція в Європі не має майбутнього через відсутність 

європейського народу, що наповнив би життям це квазідержавне утворення. Однак 

навіть якщо погоджуватися із Джоном Стюартом Миллем, що вважав, що «границі 

держав повинні, у загальному й цілому відповідати границям національностей», про 

формування загальноєвропейських націй можна говорити як про реальності. На 

початку XXI в. число європейців, що почувають себе як удома в іншій країні ЄС, 

швидко росте – з 3,9 млн. в 1990 р. до 6 млн. в 2000-м і майже 10 млн. сьогодні. 

І основна хвиля спереду. Варто пам’ятати: ті, хто народився в Європейському 

союзі, поки ще навіть не досягли повноліття. Але й сьогодні більше 45% європейців 

(і близько 70% жителів ЄС молодше 35 років) вільно говорять хоча б на одній 

європейській мові, крім своєї рідної. Майже 5,5% одержують вищу освіту за межами 

країни, у якій народилися. Майже 40% європейців раз у рік або частіше бувають в 

інших країнах союзу; 63% витрат європейські туристи роблять у ЄС, а не за його 

межами. Для ряду європейських країн частка громадян, що постійно живуть в інших 

державах ЄС, набагато вище середніх показників: у Греції – 4,5%, у Португалії – 

8,2%, а в Ірландії – 11,3%. 

Характерно, що внутрішня міграція в Євросоюзі вже не в такому ступені 

обумовлена суто економічними факторами, як колись: зараз 60% європейців 

переїжджають в іншу країну по сімейних причинах, у зв’язку з роботою зі 

спеціальності й через навчання в іноземних вузах. Причому особисті причини 

стають усе більше визначальними: в 2006 р. 4,9% всіх шлюбів у ЄС були укладені 

між громадянами різних країн союзу. У Німеччині таких було 7,6%, у Голландії – 

8,4%, а в космополітичній Швейцарії – 30,8%. При цьому соціологічні дослідження 

показують, що близько 40% живучих за межами своїх країн європейців уважають 

європейську ідентичність більше значимої для себе, чим приналежність до тієї 

країни, з якої вони вийшли, або ж до тієї, де в цей момент проживають. І що б не 



казали скептики, через кілька десятиліть європейський народ може стати такою ж 

реальністю, як і американський. 

Джерела правового регулювання статусу людини та громадянина у 

Європейському Союзі. Правовий статус людини й громадянина в Європейському 

Союзі можна характеризувати як явище, джерелами якого є міжнародні акти. 

Визначаючи правовий статус людини й громадянина Європейський Союз, 

усвідомлюючи свою духовну й моральну спадщину, виходить із таких загальних і 

неподільних цінностей, як людське достоїнство, свобода, рівність і солідарність, і 

опирається на принципи демократії й законності. У центр своєї діяльності він 

ставить людську особистість, засновуючи громадянство союзу й створюючи сферу 

свободи, безпеки й правосуддя. Сприяючи збереженню й розвитку цих загальних 

цінностей, союз у той же час поважає як розмаїтість культур і традицій народів 

Європи, так і національну самобутність держав-членів і форми організації їхньої 

державної влади на національному, регіональному й місцевому рівнях; він прагне 

сприяти збалансованому й довгостроковому розвитку й гарантує вільний рух людей, 

товарів, послуг і капіталу, а також свободу створення об’єднань. 

Визначаючи правовий статус людини та громадянина Європейський Союз як 

об’єднання демократичних держав, що визнали міжнародні акти про права й 

свободи людини безсумнівно як джерела цього статусу визнає міжнародні акти, такі 

як Загальну декларацію прав людини ООН, пакт про соціальні та економічні права 

ООН, міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН, конвенцію по 

захисту прав людини й основних свобод і інші міжнародні договори по правах 

людини. При цьому варто мати на увазі, що міжнародні пакти про права людини – 

це договори, держави – учасники яких офіційно домовилися й погодилися 

дотримуватися їхніх положень, уклали їх для того, щоб поважати, гарантувати й 

вживати заходів для повного здійснення широкого спектра прав і свобод людини.  

Про значення Загальної декларації прав людини як правового джерела, що 

визначає правовий статус людини, говорилася вище. 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права був прийнятий 16 

грудня 1966 року, набув чинності 23 березня 1976 року. На сьогодні від 

розглядається як універсальний міжнародний документ, що містить каталог прав, 

що включає в себе усі права, записані в Загальній декларації прав людини 1948 року. 

Пакт є міжнародним договором і, отже, має обов’язкову силу для держав-учасників. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права був відкритий для 

підписання, ратифікації й приєднання 19 грудня 1966р. резолюцією 2200 А (XXI) 

Генеральної Асамблеї ООН; Набув чинності 3 січня 1976 р.3. 

4 листопада 1950 р. Комітет міністрів Ради Європи в Римі прийняв 

Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Положення 

Конвенції сформульовані у формі строгих зобов’язань держав і безумовних прав 

індивідів, у той час як статті Хартії носять умовний характер. Можна сказати, що 

стосовно громадянських і політичних прав мова йде дійсно про їхній міжнародний 

захист, а у випадку соціально-економічних прав можна говорити про міжнародне 

співробітництво в справі заохочення й розвитку поваги до цих прав. Цінність 

 
3 Права людини. Збірник нормативних документів. М.,1990. 



Конвенції визначається фактично її механізмом, а не правами, які вона захищає. 

Уперше в історії людства існує міжнародний механізм, що функціонує поза 

державою й виражає загальні цінності всього людства. Цей механізм, по визначенню 

багатьох учених, є унікальним, життєвим і таким, що розвивається. На основі 

Конвенції були утворені й діють два органи: Європейська Комісія із прав людини і 

Європейський суд по правах людини, які наділені повноваженнями по розгляду 

скарг як держав, так і окремих осіб. 

У рамках Ради Європи в 1960 році в Туріні була прийнята Європейська 

соціальна хартія, що вступила в силу в 1965 році. Безумовно, основним джерелом, 

що визначає правовий статус людини й громадянина в Європейському Союзі є 

Хартія основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 р. Хартія визначає 

фундаментальні права людини в ЄС, такі, як право на життя (включаючи заборону 

страти), право на цілісність особистості (включно із забороною на селекцію людей і 

клонування). Хартія також забороняє катування, рабство, примус до праці, торгівлю 

людьми. 

У сфері свобод документ установлює такі права, як право на особисту свободу 

та безпеку, право на повагу особистого та сімейного життя, право на захист 

персональних даних, право женитися та створювати родини, право на свободу 

думок і сповідання релігії, право на свободу висловлення й інформацію, право на 

свободу зборів, право на свободу науки й мистецтв, право на освіту, право на вибір 

професії й роботи, право на ведення бізнесу, право на власність, право на притулок, 

право на захист у випадку переміщення або екстрадиції. 

У Хартії також проголошується рівність всіх перед законом, заборона 

дискримінації, рівність між чоловіками й жінками, культурна, релігійна і язикова 

розмаїтість. Документ визнає права дітей і осіб похилого років, права на інтеграцію 

в суспільство осіб з фізичними або іншими обмеженнями. 

У Хартії встановлені права працівників на одержання інформації, на протести, 

на захист у випадку необґрунтованого звільнення й чесні умови праці. Крім того, 

установлені права на охорону здоров’я й захист навколишнього природного 

середовища, визначені громадянські права. У документі також визначається, що 

будь-який громадянин Європи у випадку порушення його прав може звернутися до 

Європейського Омбудсмену. Хартія також надає право громадянам ЄС 

опротестовувати порушення своїх прав не тільки проти національних урядів, але й 

проти європейських керівних органів у Європейському суді в Люксембурзі. 

Великобританія в ході переговорів про нову Угоду ЄС домоглася права не 

застосовувати на своїй території положення Хартії фундаментальних прав. Прем’єр-

міністр Польщі Дональд Туск також заявив про намір одержати таке право для своєї 

країни. Не можна не згадати у зв’язку із цим Європейську конвенцію про 

громадянство від 6 листопада 1997 р., що встановлює принципи й правила, що 

стосуються громадянства фізичних осіб, і правила, що регулюють військовий 

обов’язок у випадках множинного громадянства, яким повинне відповідати 

внутрішнє законодавство держав-учасників. 

Висновок до питання № 1. В Європейському Союзі мають юридичну 

чинність також інші міжнародно-правові акти, які за своєю суттю є джерелами, що 

визначають правовий статус людини та громадянина. У той самий час можна 



привести також міжнародні документи, що регламентують більше вузькі відносини: 

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року, 

Конвенція про захист прав культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 

14 травня 1954 року, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації від 7 березня 1966 року, Конвенція про політика в області зайнятості 

від 9 липня 1964 року, Конвенція про охорону материнства від 28 червня 1952 року, 

Конвенція про права дитини від 22 листопада 1989 року, Декларація прав дитини від 

20 листопада 1959 року і ін. 

 

2. Громадянство Європейського Союзу 

 

Класична теорія громадянства розуміє в якості сутності цього юридичного 

інституту стійкий правовий зв’язок між певною людиною та певною державою, що 

виражається у взаємних правах і обов’язках. У зв’язку із зазначеним слід визначити, 

що громадянство Європейського Союзу це не зовсім громадянство в його 

звичайному розумінні. Громадянство ЄС не заміняє громадянства держави й не 

накладає додаткових обов’язків. Його одержують всі ті, хто на момент приєднання 

до ЄС мають громадянство держав-членів Європейського Союзу. Особливі права 

громадянина ЄС покладаються додатково до прав громадянина, гарантованим 

конкретною державою. Додатково до чинних сьогодні прав і обов’язків громадяни 

країн-членів ЄС знайдуть індивідуальні демократичні права громадян ЄС: 

голосувати й балотуватися на виборах Європейського Парламенту й 

самоврядних утворень держави свого походження або перебування,  

подавати петицію в Європейський Парламент по будь-якому пов’язаному з ЄС 

питанню. 

Концепція громадянства Європейського Союзу звичайно аналізується на трьох 

на вид суперечливих рівнях: його інтеграція свіжою судовою практикою 

Європейського Суду (European Court of Justice) в існуюче вільне переміщення, його 

обмеження в договорах про вступ з новими Державами-членами щодо вільного 

переміщення робітників, і його перевизначення самими новими Державами-

членами. Результат схожий на неясну картинку: у той час як Європейський Суд 

використовує громадянство, щоб залатати діри, залишені первинним і вторинним 

правом, в основному відносно недискримінації, договори про вступ дозволили "ре-

націоналізацію" вільного переміщення проти перспектив рівності, закладених у 

концепції громадянства, що, також включає громадян з нових Держав-членів. 

Концепція громадянства сама по собі в нових державах-членах, як показують як 

приклад Латвія й Естонія з одного боку, і Угорщина – з іншого боку, дуже зв’язана 

(на жаль) з уроками минулого й тому дуже політизована; вона не була сформована 

щодо вільного переміщення в ЄС. Пропонується поступова "комунітаризація" 

самого громадянства, тим більше ЄС не вистачає компетенції в цій області, 

наприклад, приділяючи більшу увагу місцезнаходженню як базі для прав у 

Співтоваристві. 

Введення громадянства Європейського Союзу – крок надзвичайно сміливий 

навіть для настільки згуртованого об’єднання держав, яким є ЄС. Громадянство, як 

ми вже відзначали – це стійкий правовий зв’язок людини й держави. Отже, щораз, 



торкаючись питання про громадянство, ми торкаємось питання про державний 

суверенітет. Тому в Договорі про ЄС (Маастрихтський договір) громадянство Союзу 

визначається гранично коректно, цьому присвячена ст. 17 Договору4. 

Амстердамський договір 1997 р. вносить нову редакцію даної статті: "Сьогоденням 

установлюється громадянство Союзу. Кожна людина, що має громадянство 

держави-члена, є громадянином Союзу. Громадянство Союзу доповнює, а не заміняє 

громадянство держав-членів"5. Зрозуміло, що громадянство Союзу й національне 

громадянство держав-членів не те саме. Громадянство Союзу субсидіарне 

національному. З формальної сторони, така кількісна констатація інституту 

громадянства Європейського Союзу найбільш прийнятна. Громадянин держави-

члена автоматично стає громадянином Союзу. Йому не потрібно звертатися в які-

небудь органи для придбання громадянства Союзу. Документи, що засвідчують 

громадянство – національні загальногромадянські й закордонні паспорти громадян 

держав-членів – уніфіковані за формою й змістом і носять позначку про входження 

держави в ЄС. Питання ж про наявність або відсутність в особи громадянства 

держави-члена, підстави його придбання й припинення, перебуває винятково в 

компетенції держав-членів, як це підкреслюється в Декларації про громадянство 

держави-члена.  

Зміст громадянства становлять взаємні права й обов’язки людини й держави. З 

юридичної точки зору, така конструкція можлива й стосовно до громадянства 

Союзу, тому що право Європейського Союзу наділяє правосуб’єктністю фізичних 

осіб. Маастрихтський договір визначає основні права громадян Союзу в статтях 17-

21. Ст. 18 установлює право громадян Союзу на вільне пересування й постійне 

проживання на території держав-членів. Ст. 19 наділяє громадян Європейського 

Союзу правом обирати й бути обраним у Європейський Парламент і в місцеві 

органи влади в тій державі, де вони постійно проживають. Ст. 20 надає право 

користуватися на території третіх країн дипломатичним захистом з боку посольства 

або консульського представництва кожного з держав-членів. Ст. 21 Договору про 

ЄС проголошує право громадян Європейського Союзу на звернення з петиціями в 

Європейський парламент або до Омбудсмену Співтовариства. Відповідно до 

редакції ст. 21, внесеної Амстердамським договором, таке звернення з петицією 

можливо на кожній з 12 офіційних мов Союзу.  

Необхідно ще раз відзначити, що це тільки основні права громадян Союзу. 

Інші права закріплюються іншими положеннями установчих актів Союзу, 

вторинним правом ЄС, рішеннями Суду. Нарешті, ст. 22 визначає, що Рада за 

пропозицією Комісії й після консультацій з Європейським Парламентом 

одностайною ухвалою може приймати положення, що мають метою усталити або 

доповнити права громадян Союзу. Право Європейського Союзу не містить 

"стандартного" переліку основних прав і свобод людини й громадянина, що як 

правило відбивається в конституціях держав-членів. Договір про Європейський 

Союз 1992 р. переборює цю недосконалість, установлюючи в ст. 6, що Союз 

поважає основні права особистості:  

 
4 Http//ginger-lelja.narod.ru/index.html 
5 Московская Государственная Юридическая Академия. Кафедра права Европейского Союза, Центр права 

Европейского Союза// www.eulaw.edu.ru/documents/articles/amsterd_dogovor.htm 



– гарантовані Європейською конвенцією про захист прав людини й основних 

свобод;  

– що випливають із загальних конституційних традицій держав-членів, "як 

загальні принципи права Співтовариств".  

Таким чином, Маастрихтський договір порушує питання про приєднання 

Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист прав людини й 

основних свобод 1950 р. Безсумнівно, громадянство Союзу надає якісно нові права 

громадянам держав-членів, пов’язані з розширенням їхніх просторових 

можливостей. Важливо й інше – положення про громадянство встановлюють 

безпосередній зв’язок між Союзом і громадянами. Інститут громадянства 

Європейського Союзу – втілення ідеї створити союз не тільки держав, але й народів, 

об’єднання людей. Громадянство Європейського Союзу має ідеологічне значення. 

Зрозуміло, реалізація цієї ідеї не обходиться без складностей. Часто громадяни 

держав-членів Союзу погано інформовані про можливості, які надані їм 

європейським громадянством. Тому Комісія сьогодні проводить заходи щодо 

поширення інформації про громадянства Європейського Союзу. Так, з листопада 

1996 року діє програма "Громадяни – вище всього", ціль якої складається в 

забезпеченні населення держав-членів Союзу інформацією про право громадян 

Союзу на проживання, навчання й роботу в будь-якій державі-члені. Планується 

створення й інших програм Комісії в цій області. Були випадки, коли спроби 

реалізувати права громадян Союзу громадянами однієї країни натикалися на 

нерозуміння з боку чиновників адміністративних органів іншої країни, що 

приводило до виникнення негативних ситуацій. Комісія ретельно контролює, 

досліджує й аналізує подібні прояви. 

Громадянство Європейського Союзу – явище неординарне. Власне 

громадянство надає Європейському Союзу риси державності. Складність проблеми 

й у тім, що досвіду введення громадянства в об’єднанні держав, створеному на 

основі міжнародних економічних організацій, ніколи ні в кого не було. У 

Європейському Союзі це відбулося вперше. Саме тому при розгляді даного явища 

відчувається якась незавершеність. Це проявляється в суперечливості визначення, у 

відсутності чіткого переліку прав і обов’язків громадян Союзу, у тих труднощах, які 

виникають при реалізації положень про громадянство. Але ця "незавершеність" дає 

привід говорити й про перспективи подальшого розвитку даного інституту в 

законодавстві Європейського Союзу. Громадянство Союзу перебуває в стані 

становлення6. 

У громадян країн Європейського союзу є щось, про що багато хто навіть не 

підозрюють – так зване громадянство ЄС. Закріплено це Маастрихтським договором 

від 1993 року. Але хоча з моменту його укладення пройшло 10 років, про цей факт 

майже не говорять. І більшість громадян ЄС навіть не знають, що мають додаткові 

права. От маленьке й майже непомітне доповнення, що з’явилося в закордонних 

паспортах громадян ЄС в 90-і роки: на темно-червоній обкладинці документа стоїть 

тепер не тільки назва країни, громадянином якої ви є, але й ще дещо: "Європейське 

 
6 Калиниченко П.А., кафедра права Європейського Союзу МГЮА//:МЖМП № 3/2000, с. 47-50. 



співтовариство". Саме це й означає, що ви – громадянин Європейського союзу. 

Громадянин ЄС може жити й працювати в будь-якому куточку Євросоюзу. 

Багато хто про це або поняття не мають, або не уявляють собі, що ж це таке – 

"громадянство ЄС" і які права його наявність гарантує. Мало хто знає, що 

громадянин Євросоюзу, приміром, має право жити й працювати в будь-якому 

населеному пункті ЄС – причому, без спеціального дозволу на роботу. У той же час, 

переїзд в іншу державу ЄС обумовлений виконанням певних умов. Працівник по 

найманню повинен спочатку не тільки довести, що він працює, але й що його 

зарплата не нижче розміру соціальної допомоги, що нараховується в країні, у яку він 

має намір переїхати. Громадяни ЄС не тільки вправі жити й працювати в будь-якому 

населеному пункті Євросоюзу, але й брати участь у комунальних виборах, а також 

висувати на них свою кандидатуру. 

Існує дві інстанції, куди громадяни ЄС можуть звертатися зі скаргами. 

Насамперед, це уповноважений ЄС із питань цивільного населення. До нього можна 

звертатися із приводу порушень у сфері діяльності різних органів і установ – 

наприклад, при оголошенні конкурсів на заміщення тієї або іншої вакантної посади. 

Так, був задоволений позов літньої людини, що звернулася до уповноваженого ЄС, з 

приводу відмови в прийомі на роботу: відповідно до закону, при відборі кандидатів 

на те або інше робоче місце роботодавець не має права враховувати фактор віку – у 

ЄС не допускається дискримінація людей похилого віку. 

Розглядом загальних питань займається Петиційна комісія Європейського 

парламенту. Наприклад, сюди може звернутися той, хто не згодний із 

брюссельським законодавством. А наступним правом можуть скористатися 

насамперед громадяни таких європейських міні-держав, як, наприклад, Люксембург: 

якщо люксембуржець перебуває в країні, де немає люксембурзького посольства або 

консульства, то він може звернутися в розташоване тут дипломатичне 

представництво будь-якої іншої держави ЄС – приміром, при втраті закордонного 

паспорта або в пошуку правового захисту. 

Але навіть, незважаючи на те, що про ці права мало хто знає, де хто з 

функціонерів ЄС не бачить сенсу в проведенні широкої інформаційної кампанії. На 

їх думку, той, хто має намір переїхати в іншу країну ЄС, може одержати всю 

необхідну інформацію в представництвах Європейської комісії, європейських 

інформаційних центрах, а також в Інтернеті. Кожний громадянин країни-члена 

Європейського Союзу (ЄС) одночасно є громадянином Європейського Союзу. 

Європейське громадянство доповнює громадянство держави-члена, але не заміняє 

його. Це означає, що громадянство Європейського Союзу саме по собі 

громадянством не є, а тільки супроводжує громадянство країни-члена ЄС. Отже, 

бути тільки громадянином Європейського Союзу неможливо. 

Висновок до питання № 2. Громадянство ЄС надає право на свободу 

переміщення (подорожі), право на проживання, роботу й навчання у всіх країнах-

членах ЄС, а також рівні права на ринку робочої сили ЄС. Виключення становлять 

деякі сфери, у яких установлені обмеження (поліція, збройні сили, закордонні 

представництва). Крім того, громадянин ЄС може в будь-якій країні-члені ЄС 

надавати суспільні послуги, тобто вести самостійну бізнес-діяльність. У 

громадянина Європейського Союзу, крім економічних і соціальних прав, є ще й 



чітко визначені політичні права. Згідно до положень Маастрихтському договору, 

кожний громадянин ЄС може обирати та бути обраним на виборах у Європейський 

парламент і на місцевих виборах у країні-члені ЄС, громадянином якої він не є, але в 

якій він постійно проживає. 

Громадянство Європейського Союзу також дає в широких межах право на 

консульський і дипломатичний захист у третіх країнах. Це означає, що, 

перебуваючи проїздом або проживаючи в державі, де немає дипломатичного 

представництва країни-члена ЄС, у особи, що має європейське громадянство є 

можливість звернутися за допомогою в дипломатичне представництво будь-якої 

держави-члена ЄС. Наприклад, подорожуючи по Єгипту й ставши жертвою 

крадіжки або нещасного випадку така людина може звернутися за допомогою в 

посольство Франції, що допоможе їй повернутися у свою країну. 

 

3. Основні права, свободи та обов’язки людини та громадянина у 

Європейському Союзі 

 

Права людини, демократія та верховенство закону є головними цінностями 

Європейського Союзу. ЄС розглядає права людини як загальні й неподільні. ЄС 

активно захищає права людини й у границях Cоюзу, і в усьому світі. Політика ЄС в 

області прав людини зосереджена на захисті громадянських, політичних, 

економічних, соціальних і культурних прав. ЄС приділяє особливу увагу заходам 

щодо захисту прав жінок, дітей, меншостей і переміщених осіб.  

Основним документом, що визначає права й свободи людини й громадянина в 

Європейському Союзі безумовно є Хартія основних прав (Charter of Fundamental 

Rights), яка була офіційно проголошена на саміті в Ніцці 7 грудня 2000 р. Хартія, 

створена на основі таких важливих джерел, як Європейська Конвенція по правах 

людини, загальні конституціональні традиції й інструменти міжнародного права, 

підтвердила й підкреслила значимість і важливість дотримання основних свобод для 

громадян ЄС. Хартія містить у собі громадянські, політичні, економічні та соціальні 

права, розділені на шість глав: достоїнство, свобода, рівність, солідарність, права 

громадян, правосуддя тощо.  

Хартія, з належним обліком компетенції й завдань союзу, а також принципу 

ступінчатого поділу повноважень, знову підтверджує права, що випливають у першу 

чергу з конституційних традицій і загальних для держав-членів міжнародних 

зобов’язань, Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод, 

соціальних хартій союзу й Ради Європи, а також прецедентного права, 

установлюваного Судом Європейського Союзу і Європейським судом по правах 

людини. У цьому контексті Хартія буде інтерпретуватися судами союзу й держав-

членів з урахуванням пояснень, підготовлених за пропозицією президії конвенції, 

що склала проект Хартії. 

Хартія основних прав Союзу (надалі хартія) становить II частину 

конституційного договору. Хартія являє собою новий етап в інтеграції Європи. 

Преамбула хартії встановлює, що Європейський Союз (надалі Союз) усвідомлює 

свою духовну й моральну спадщину, що ґрунтується на людському достоїнстві, 



свободи, рівноправності, єдиних основних цінностях солідарності. Основою Союзу 

є принцип демократії й правової держави. 

Для держав-членів хартія виконує завдання орієнтира на збереження й 

розвиток єдиних цілей, і основні права, що містяться в хартії, являють собою права 

людини. Європейський Парламент, Рада й Комісія відповідний текст урочисто 

оголосили хартією основних прав Європейського Союзу. Хартія – це політичний 

документ, що ще не є юридично сполучним інститутом між державами-членами ЄС, 

але вона є політична домовленість, і її включили в конституційний договір. У хартії 

затверджуються права, які випливають із загальних державно-правових правил, 

міжнародних обов’язків держав-членів, договору ЄС, установчих договорів 

об’єднань, конвенції по захисту прав людини й основних свобод, із прийнятих 

Європейським Союзом і Європейською Радою соціальних хартій, а також із судової 

практики Суду Європейського Союзу і Європейського Суду по правах людини. 

Конвенції по правах людини й пакти ООН були основою при створенні каталогу 

основних прав. 

Основні права, що містяться в хартії, несуть у собі принцип неподільності, що 

міститься в традиційному трактуванні прав людини, де сполучене покоління прав 

людини й політичних прав з поколінням економічних, соціальних і культурних прав, 

а також колективних прав. Сучасний устрій миру (у тому числі Європейський Союз) 

усе більше ґрунтується на взаємній залежності. Хоча права людини входять до 

складу багатьох міжнародних документів, їх розглядають як єдине ціле. Звідси 

також випливає принцип, відповідно до якого права людини можна розглядати 

тільки разом з обов’язками перед Союзом, інститутами Союзу, державами-членами 

й окремими особами. Преамбула хартії встановлює, що володіння правами накладає 

відповідальність і обов’язки перед іншими особами, людським суспільством і 

майбутнім поколінням. 

Значення хартії виражається в зосередженні прав і їхньої значимості в 

конституціях держав Європи й міжнародних договорів. Оскільки хартія містить 

загальновизнані права людини, які встановлені в різних міжнародних договорах по 

правах людини, ці права застосовні вже прямо у внутрішньодержавних правах. 

Хартія встановлює основні права, які є в громадян Європейського Союзу, у кожного 

з них (у тому числі в людей, що легально проживають на території Європейського 

Союзу) і в юридичних осіб, місце розташування яких зареєстровано на території 

держав-членів. 

Хартія складається з 54 статей, які розподілені в 7 главах. Перші шість глав 

(Достоїнство, статті 61-65 , Свободи, статті 66-79, Рівноправність, статті 80-86, 

Солідарність, статті 87-98, Права громадян, статті 99-106, Правосуддя, статті 107-

110) містять найважливіші принципи й неподільні цінності, на які опирається 

Європейський Союз. Сьомий розділ (Загальні положення, статті 111-114) 

установлює загальні підстави й поширення виконання хартії. Права людини, що 

розглядалось вище, визначені також в загальній декларації прав людини ООН, у 

пакті соціальних і економічних прав ООН, у міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права ООН, у конвенції по захисту прав людини й основних свобод і в 

інших міжнародних договорах по правах людини. Тому аналіз змісту Хартії 

доцільно розглядати у порівнянні з вказаними документами. 



Перший розділ розглядає людське достоїнство (стаття 61), право на життя 

(стаття 62), право на недоторканість особи (стаття 63), заборона катувань і 

жорстокого або  принизливого обігу або покарання (стаття 64), заборона рабства й 

примусової праці (стаття 65). Стаття 62 установлює право на життя. Право на життя 

встановлює також стаття 3 загальної декларації прав людини ООН, стаття 2 

Європейської конвенції про права людини. У державах-членах Євросоюзу й у 

країнах, що приєднуються, страта скасована. Вимога про скасування страти в Європі 

випливає із протоколу номер 6 Європейської конвенції про права людини про 

скасування страти. 

Стаття 63 співвідноситься зі статтею 62 і розвиває далі права, які пов’язані з 

розвитком науки й техніки. «Конвенція про права людини й біомедицина» Ради 

Європи й додатковий протокол, що забороняє клонування людини, докладно 

розглядають тематику, що міститься в статті. Стаття 65 установлює заборону на 

рабство й примусову працю, сюди ж ставиться заборона на торгівлю людьми. У цей 

час торгівля людьми є однієї з визнаних форм рабства, з якої особливо широко 

борються держави-члени Європейського Союзу. 

Гарантуються свободи, визнані  в правовому просторі Європейського Союзу: 

право на свободу й безпеку (стаття 66), повага до особистого й сімейного життя 

(стаття 67), захист особистих даних (стаття 68), право одружуватися й створювати 

родину (стаття 69), свобода думки, совісті й релігії (стаття 70), свобода вираження й 

інформації (стаття 71), свобода зборів і об’єднань (стаття 72), свобода мистецтв і 

наук (стаття 73), право на освіту (стаття 74), свобода вибору професії й право на 

працю (стаття 75), свобода підприємництва (стаття 76), право на власність (стаття 

77), право на притулок (стаття 78), захист у випадку виселення, вигнання або видачі 

(стаття 79). 

Стаття 77 установлює, що кожний має право на повагу до приватного й 

сімейного життя, житла й засобам спілкування. Цей принцип є вже й у загальній 

декларації прав людини (стаття 12). Державні установи, місцевого самоврядування і 

їхні офіційні особи не мають права втручатися в сімейне або приватне життя, 

інакше, як у випадках і в порядку, установлених у законом, з метою захисту 

здоров’я, моральності, громадського порядку, прав і свобод інших людей, з метою 

припинення злочину або піймання злочинця. Стаття 69 установлює, що право на 

одруження й право на створення родини гарантують внутрішньодержавні закони, 

що регулюють використання цих прав. 

Стаття 70 установлює, що в кожного є право на свободу думки, совісті й 

віросповідання. Це право включає свободу міняти віру або переконання, а також 

свободу одному або разом з іншими привселюдно або приватно виконувати 

релігійні обряди. Аналогічні принципи встановлюються в загальній декларації прав 

людини (стаття 18). У Європейській конвенції про права людини (стаття 9) на 

додаток до цього додане, що свободу проповідувати свою релігію й переконання 

можна обмежити тільки рамками, передбаченими законом, і якщо це необхідно в 

демократичному суспільстві в інтересах суспільної безпеки або для захисту 

громадського порядку, здоров’я й моральності, прав і свобод інших осіб. Стаття 70 

п.2 установлює право відмови від виконання військової служби з переконань, 

використання цього права визнається й регулюється національними законами. 



Стаття 74 установлює право кожного на освіту та на доступ до професійно-

технічного навчання й підвищення кваліфікації. Подібним чином це право 

встановлюється й у загальній декларації прав людини в статті 26. 

Стаття 77 установлює право володіти отриманою законним шляхом власністю, 

використати її й успадковувати, а також установлює захист інтелектуальної 

власності. 

Стаття 78 установлює, що право на притулок гарантовано Женевською 

конвенцією від 28 липня 1951 року й Протоколом від 31 січня 1967 року, що 

стосується статусу біженця, і відповідно до конституційного договору. У цій статті є 

конкретне посилання на конвенцію ООН, що є загальновизнаним договором про 

права людини. Стаття 79 доповнює попередню статтю відповідними положеннями. 

У III главі («Рівність») цій частині встановлюються загальновизнані основи 

рівності: рівність перед законом (стаття 80), заборона дискримінації (стаття 81), 

культурна, релігійна і язикова розмаїтість (стаття 82), рівність чоловіків і жінок 

(стаття 83), права дитини (стаття 84), права людей похилого віку (стаття 85), 

інтеграція людей з недоліками в суспільство (стаття 86). Стаття 80 установлює, що 

всі рівні перед законом. За аналогією загальна декларація прав людини встановлює, 

що все народжуються вільними й рівними по своєму достоїнству й правам. Стаття 

81 установлює, що заборонено всяку дискримінацію, у тому числі дискримінацію по 

статі, расі, кольорам шкіри, етнічному або соціальному походженню, генетичним 

особливостям, мові, віросповіданню або переконанням, політичному або якому-

небудь іншому поглядам, приналежності до національних меншостей, власності, 

народженню, інвалідності, віку або за половою орієнтацією. 

Стаття 82 установлює надання уваги меншостям через повагу до культурної, 

релігійної і язикової розмаїтості. Стаття 83 установлює, що рівність чоловіків і 

жінок повинна забезпечуватися у всіх сферах, включаючи працевлаштування, 

роботу, оплату. Рівність чоловіків і жінок забезпечується рівним захистом прав 

людей різних підлог. Стаття 84 установлює, що й діти мають право на необхідні для 

їхнього благополуччя захист і догляд. Вони можуть вільно виражати свої думки. Ці 

думки повинні враховуватися в питаннях відповідно до їх віку й зрілості. У будь-

якій діяльності, що стосується дітей, незалежно від того, чи здійснюється вона 

суспільними органами влади або приватними установами, головна увага повинна 

приділятися інтересам дитини. Кожна дитина має право підтримувати особисті 

відносини й прямій контакт із обома батьками, якщо це не суперечить його 

інтересам. 

Права дітей установлені ООН у конвенції про права дитини, у прийнятті якої 

брали участь всі держави-члени й держави-кандидати Євросоюзу, що уможливлює 

застосовувати вимоги конвенції всім державам. Хартія містить у першу чергу 

загальновизнані права, які не перешкоджають систематичному дотриманню прав 

дитини, що містяться в конвенції. Стаття 85 визнає права людей похилого віку на 

гідне й незалежне життя і їхнє право на участь у соціальному й культурному житті. 

Стаття 86 указує, що Союз визнає й поважає право людей з недоліками одержувати 

пільги, націлені на забезпечення їх незалежності, їх соціальної й професійної 

інтеграції й участі в житті суспільства. 



IV-та глава Хартії має назву «Солідарність». Солідарність (єдність, спільність 

інтересів) як окреме основне право дотепер не розглядалася в міжнародних 

договорах по правах людини, хоча воно й існувало весь цей час. У першу чергу 

солідарність проявляється у втіленні в життя третього покоління «колективних» 

прав людини. Солідарність є основною людською цінністю, що поширюється на 

окремі родини, групи людей, громади, жителів держав або цілі етнічні групи. У цій 

частині гарантується право працівників на інформацію й консультацію в межах 

підприємства (стаття 87), права на колективні переговори й дії (стаття 88), право на 

одержання послуг із працевлаштування (стаття 89), захист у випадку 

необґрунтованого звільнення (стаття 90), гарні й справедливі умови праці (стаття 

91), заборона дитячої праці й захист молоді на роботі (стаття 92), на захист 

сімейного й професійного життя (стаття 93), соціальне забезпечення й соціальну 

допомогу (стаття 94), охорона здоров’я (стаття 95), доступність служб 

загальекономічного характеру (стаття 96), захист навколишнього середовища 

(стаття 97), захист споживача (стаття 98). 

Стаття 92 установлює заборону на дитячу працю. Мінімальний вік 

працевлаштування не повинен бути нижче мінімального віку закінчення школи, 

крім правил, передбачених для користі молоді й за обмеженими виключеннями. При 

допуску молоді до роботи повинні забезпечуватися умови праці, що відповідають її 

віку, і передбачатися захист від економічної експлуатації й будь-якої роботи, що 

може завдати шкоди їхньої безпеки, здоров’ю або фізичному, розумовому, 

моральному або соціальному розвитку молоді або бути перешкодою одержанню 

освіти. Стаття 32 конвенції ООН по правах дитини також передбачає умови при 

надходженні дітей на роботу. 

Стаття 94 установлює, що для боротьби з асоциальністью й бідністю Союз 

визнає й поважає право на соціальну допомогу й допомогу в житловому пристрої, 

щоб гарантувати гідне існування всім тим, хто відчуває недолік засобів до 

існування, відповідно до правил, установленим законодавством Союзу й 

національних законів і практикою. Стаття 95 установлює право кожного на медичну 

профілактику й лікування на умовах, установлених відповідно до національних 

законів і практикою. При розробці й проведенні в життя політики й дій Союзу у всіх 

сферах варто забезпечувати захист здоров’я людей на високому рівні. 

Стаття 97 установлює, що високий рівень захисту навколишнього середовища 

й робота з поліпшення навколишнього середовища повинні бути складовою 

частиною політики Союзу й забезпечуватися відповідно до принципу її 

довгострокового розвитку. Охорона навколишнього середовища є однієї з основних 

сфер співробітництва держав, членів Євросоюзу. Передумовою цього може стати 

тільки висока самосвідомість, закладена ще в дитинстві. Абзац 1 статті 29 конвенції 

ООН про права дитини встановлює, що навчання дитини повинне бути спрямоване 

на виховання поважного її відношення до навколишнього середовища. 

Стаття 98 установлює, що політика Союзу повинна гарантувати високий 

рівень захисту прав споживача. У цей час захист прав споживача – тема, що 

стосується кожного з нас, тому що Євросоюз своєю політикою дає напрямки, за 

яких стежать держави відповідно до внутрішньодержавних правових актів. Це 

припускає поінформованість споживача в області захисту своїх прав. 



П’ята глава Хартії визначає права громадян Європейського Союзу. У цій 

частині встановлюється право обирати й виставляти свою кандидатуру в 

Європейський Парламент (стаття 99),право обирати й виставляти свою кандидатуру 

на муніципальних виборах (стаття 100), право на гідне управління (стаття 101), 

право доступу до документів (стаття 102), Європейський омбудсмен (стаття 103), 

право звертатися із клопотанням (стаття 104), право свободи пересування й місця 

проживання (стаття 105), дипломатичний й консульський захист (стаття 106). 

Стаття 99 установлює, що кожний громадянин Союзу має право обирати й 

виставляти свою кандидатуру на виборах у Європейський парламент у державі-

члені ЄС, у якій він проживає, на тих же умовах, що й піддані цієї держави. 

Громадянин Союзу є підданий держави-члена співдружності, тому він є й членом 

Союзу. Союзне громадянство доповнює громадянство держави співдружності й не 

заміняє його. Стаття 100 установлює, що кожний громадянин Союзу має право 

обирати й виставляти свою кандидатуру на муніципальних виборах у державі-члені, 

у якій він проживає, на тих же умовах, що й піддані цієї держави. 

Стаття 101 є так званим новим правом, що виникло у зв’язку з необхідністю 

активізувати роботу інститутів Європейського Союзу й наблизити їхню діяльність 

до людей. Стаття встановлює, що кожний має право на те, щоб його справи 

розглядалися установами й відомствами Союзу неупереджено в розумні строки. Тут 

же закріплюється право кожного на відшкодування Союзом будь-якого збитку, 

заподіяного його установами або службовцями при виконанні своїх обов’язків, 

відповідно до принципів, загальних для законодавств держав-членів. Відповідно до 

цього положення установи й службовці Європейського Союзу відповідають за 

заподіяний збиток. Стаття гарантує право кожного звертатися по допомогу в 

інститути Союзу на одній з мов законодавчого договору й одержувати відповідь на 

тій же мові. 

Стаття 103 установлює, що будь-який громадянин Союзу й будь-яка фізична 

або юридична особа, що перебуває або має зареєстроване відділення в державі-члені 

має право звертатися до омбудсмену у зв’язку з випадками, що відкрилися, 

адміністративної самоправності в роботі інститутів або установ союзу, виключення 

становить тільки діяльність Європейського Суду й Верховного Суду. Європейський 

омбудсмен є зовсім незалежним при виконанні своїх завдань. 

Стаття 105 установлює, що кожний громадянин Союзу має право вільного 

пересування й проживання в межах країн співдружності. На жаль, ця стаття не 

стосується трудової діяльності, тому частина країн співдружності встановила 

тимчасові обмеження для працівників нових країн, що приєдналися, які бажають 

приступитися до роботи в державах-членах Союзу. Стаття встановлює, що право 

вільного пересування й проживання можна надавати відповідно до конституційного 

договору й підданим третіх країн, які законно проживають на території держав-

членів Союзу. V глава Хартії встановлює, крім прав громадян, також права кожної 

людини (стаття 101 і 105).  

Права й свободи пов’язані зі здійснення правосуддя закріплені в VI главі 

Хартії. Положеннями цієї частини гарантується право на ефективний правовий 

захист і справедливий суд (стаття 107), презумпція невинності й право на захист 

(стаття 108), принцип законності й принцип пропорційності карних злочинів і 



покарань (стаття 109), право не піддаватися суду або покаранню повторно в карному 

порядку за той самий злочин (стаття 110). У цій главі зібрані загальноприйняті 

принципи правової держави, які містяться в загальній декларації по правах людини, 

інших договорах ООН по правах людини, у Європейській конвенції про права 

людини. 

Стаття 107 установлює, що кожний, чиї гарантовані законодавством Союзу 

права й свободи виявилися порушені, має право на ефективний правовий захист 

через суд відповідно до умов дійсної статті. Відразу застережується, що особам, що 

мають недолік коштів, повинна надаватися юридична допомога в такому ступені, у 

якій вона необхідна, щоб гарантувати ефективний доступ до правосуддя. 

Можливість реалізації даної статті буде залежати від доступності правової допомоги 

в державі. Стаття 108 установлює, що кожний, кому пред’явлене обвинувачення, 

уважається невинним доти, поки його провина не доведена в законному порядку. Це 

загальновизнаний юридичний  принцип, що випливає із загальної декларації прав 

людини (стаття 11), інших договорів ООН по правах людини, Європейської 

конвенції о правах людини (стаття 6). 

З огляду на міждержавний статус Європейського Союзу Хартія в главі VII 

визначила загальні положення про тлумачення й застосування хартії. У цій частині 

встановлюється область застосування (стаття 111), сфера застосування й тлумачення 

прав і принципів (стаття 112), рівень захисту (стаття 113), заборона на зловживання 

правами (стаття 114). 

Стаття 111 установлює, що положення хартії, з урахуванням принципу 

ступінчастості передбачені для інститутів і установ Союзу й для держав-членів 

лише в тім, що стосується виконання законодавства союзу. Тому вони поважають 

права, випливають їхнім принципам і компетентно їх розвивають відповідно до 

конституційного договору. Обмовляється також, що хартія не розширює прав 

Союзу, не покладає надії на нові завдання й не змінює основні положення в інших 

главах конституційного договору. 

Стаття 112 установлює, що обмеження визнаних хартією прав і свобод 

повинне встановлюватися законодавчо й з урахуванням сутності цих прав і свобод. 

Відповідно до принципу пропорційності можна встановлювати обмеження тільки у 

випадку, якщо вони потрібні й дійсно відповідають загальноприйнятим інтересам 

Союзу або необхідні для захисту прав і свобод інших осіб. Таким чином, хартія 

відповідно до цієї статті визнає основні права, які випливають із загальних 

законодавчих традицій держав-членів, ці права трактуються відповідно до цих 

традицій. Стаття 113 установлює, що статті хартії не можуть трактуватися як 

обмежуючі або суперечні правам людини й основним свободам, визнаним у 

відповідних сферах їхнього застосування законодавством Союзу, міжнародним 

правом і міжнародними угодами, укладеними Союзом або всіма державами-членами 

Союзу, включаючи Європейську Конвенцію про права людини, і Конституціями 

держав-членів Союзу. 

Таким чином, хартію необхідно трактувати в повному обсязі як сукупність 

прав і свобод, які підтримують збереження й розвиток загальноєвропейських 

цінностей. 



Крім закріплення фундаментальних прав і свобод особлива увага в 

Європейському Союзі приділяється правам біженців і емігрантів, а також боротьбі з 

расизмом, ксенофобією й іншими видами дискримінації відносно меншостей. ЄС 

має давні традиції гостинного відношення до людей з інших країн, що приїжджають 

на роботу або змушених покинути свій будинок через війну або переслідування. У 

ЄС законодавчим шляхом установлені права п’яти мільйонів робочих-емігрантів, 

включаючи право родин на возз’єднання. Певні кроки були зроблені для створення 

Загальноєвропейської системи біженців (Common European Asylim System) з 

погодженими процедурами присвоєння й позбавлення статусу біженця. Крім того, 

для надання допомоги при розміщенні, інтеграції й добровільній репатріації 

біженців був створений Європейський фонд біженців (European refugee fund). 

Відповідно до Програми дій Співтовариства по боротьбі з дискримінацією 

(Community Action Programme to Combat Discrimination) ЄС фінансує діяльність по 

боротьбі з расизмом і ксенофобією в границях Союзу, включаючи міжнаціональні 

обміни й створення мережі неурядових організацій, що спеціалізуються на захисті 

прав людини. Програма також підтримує контроль за дотриманням прав людини в 

ЄС і оцінює дії країн-учасниць в області прав людини. Політичним пріоритетом для 

ЄС є дії по запобіганню торгівлі людьми, особливо, жінками й дітьми. У ЄС існує 

ряд програм по боротьбі з торгівлею людьми й сексуальним використанням дітей. 

Такі проекти фінансуються в рамках програми "Agis", що підтримує 

співробітництво представників правоохоронних органів країн ЄС.  

Висновок до питання № 3. Захист осіб, що належать до меншостей, є 

невід’ємною частиною політики ЄС в області прав людини. Стаття 6 Угоди про ЄС 

посилається на Європейську конвенцію про захист прав людини й основних свобод, 

стаття 14 якої говорить, що "користування правами й свободами, визнаними в 

дійсній Конвенції, повинне бути забезпечене без якої б то не було дискримінації по 

ознаці статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших переконань, 

національного або соціального походження, приналежності до національних 

меншостей, майнового положення, народження або по будь-яким іншим ознакам". 

Більше того, Хартія основних прав установлює рівність перед законом всіх 

людей (стаття 20), а також забороняє дискримінацію по будь-якій підставі (стаття 

21) і жадає від ЄС захисту культурної, релігійної й лінгвістичної розмаїтості. Серед 

програм по фінансовій підтримці проектів, присвячених питанням меншостей, 

можна назвати програму "Європейська ініціатива для демократії й прав людини". 

Для підтримки проектів по захисту прав людини в усьому світі Європейським 

Союзом фінансується Європейська ініціатива для демократії й прав людини 

(European Initiative for Democracy and Human Rights). Річний бюджет цієї програми, 

створеної в 1994 році, становить 100 мільйонів євро. Програма спрямована на 

розвиток демократії й поваги прав людини й підтримує проекти в чотирьох 

основних сферах:  

– зміцнення демократії, правильного управління й верховенства закону 

(розвиток політичного плюралізму, вільних засобів масової інформації і якісної 

судової системи);  

– знищення страти в тих країнах, де вона ще існує;  



– боротьба із застосуванням катувань за допомогою мір превентивного 

характеру (таких як, навчання працівників поліції) і репресивних мір (таких як, 

створення міжнародних трибуналів і карних судів);  

– боротьба з расизмом і дискримінацією за допомогою виховання поваги до 

політичних і громадянських прав.  

Програма фінансує проекти, пов’язані з рівноправністю статей і захистом 

дітей, підтримує спільні проекти між ЄС і іншими організаціями, що займаються 

захистом прав людини, такими як: Організація об’єднаних націй (ООН), 

Міжнародний комітет Червоного Хреста, Рада Європи, Організація по безпеці й 

співробітництву в Європі (ОБСЄ).  

 

4. Гарантії прав та свобод людини і громадянина у Європейському Союзі 

 

Гарантії прав і свобод – це умови, засоби, заходи, спрямовані на забезпечення 

практичного їхнього здійснення, охорону й захист. У зв’язку із цим гарантії 

прийнято класифікувати на політичні, економічні і юридичні. По джерелах гарантії 

діляться на міжнародно-правові й внутрішньодержавні. По способі впливу на ті, що 

забезпечують, що охороняють і захищають. Беручи до уваги особливий статус 

такого міжнародного утворення як Європейський Союз, слід розуміти, що гарантії 

прав і свобод, надавані їм, по обсягу й змісту менше, ніж такі ж гарантії, надавані 

державами-членами ЄС і відносяться до міжнародно-правових. Політичні й 

економічні гарантії забезпечуються в Європейському Союзі волею й активними 

діями його членів, спрямованими на закріплення власно прав і свобод, а також 

процедури їхнього здійснення, охорони й захисту в міжнародних документах, 

імплементації цих положень у національне законодавство, економічні – участю цих 

держав у забезпеченні діяльності інститутів ЄС, покликаних гарантувати права й 

свободи. Юридичні гарантії більшою мірою є захищаючими й найбільш яскраво 

проявляються в діяльності таких інститутів як Європейський суд по правах людини і 

Європейська комісія із прав людини. 

Європейський суд по правах людини був створений 21 січня 1959 р. В 1998 р. 

Суд був реформований. Організація й діяльність Європейського суду регулюються 

Європейською Конвенцією про захист прав людини й основних свобод, підписаної в 

Римі 4 листопада 1950 р. (змінена в Страсбурзі 6 березня 1985 р.), і протоколами № 

1 від 20 березня 1952 р., № 2 від 6 травня 1983 р., № 4 від 16 вересня 1963 р., № 6 від 

28 квітня 1983 р., № 7 від 22 листопада 1984 р., № 9 від 6 листопада 1990 р., № 10 

від 25 березня 1992 р., № 11 від 11 березня 1994 р. 

Кількісний склад Європейського суду по правах людини обумовлюється 

числом членів Ради Європи. До складу Європейського суду по правах людини не 

повинно входити більше одного представника від однієї і тієї ж держави. Членів 

Європейського суду по правах людини обирає Парламентська асамблея більшістю 

голосів зі списку осіб, висунутих членами Ради Європи. При цьому кожна держава, 

що є членом Ради Європи висуває трьох кандидатів, з яких не менш двох повинні 

бути громадянами цієї держави. 

Члени Європейського суду по правах людини обираються строком на шість 

років і можуть бути переобрані. Протягом усього строку перебування в посаді вони 



не повинні займати якого-небудь поста, несумісного з їхньою незалежністю й 

неупередженістю як членів Суду або вимогами, пропонованими до членів Суду. 

Європейський суд по правах людини є самостійним наднаціональним судовим 

органом, створеним і діючим в рамках Ради Європи.7 

Європейський суд по правах людини розглядає суперечки між державами – 

членами Ради Європи, учасниками Конвенції про захист прав людини й основних 

свобод, якщо предметом суперечки є порушення прав і свобод людини, 

передбачених Конвенцією й протоколами до неї. Але головним чином 

Європейський суд по правах людини розглядає індивідуальні скарги із приводу 

порушення прав людини й основних свобод, передбачених Європейською 

конвенцією про захист прав людини й основних свобод від 4 листопада 1950р. 

Висновок до питання № 4. Європейський суд по правах людини розглядає 

петиції (скарги) осіб, неурядових організацій, груп осіб, які посилаються, що у 

відношенні їх були порушені права й свободи, передбачені Конвенцією про захист 

прав людини й основних свобод і протоколами до неї. Конвенція гарантує захист 

головним чином громадянських і політичних прав. Скарги на порушення інших прав 

Європейський суд по правах людини не розглядає, тому що вони не гарантовані 

Конвенцією й протоколами до неї. 

Конвенція від 4 листопада 1950 р. містить сім груп юридичних норм: 

1. Норми, спрямовані на охорону життя й здоров’я людини. 

2. Норми, спрямовані на охорону достоїнства, незалежності й рівноправності 

людей. 

3. Норми, спрямовані на охорону розвитку й свободи самовираження людини. 

Право на свободу вираження думок, закріплене в ст.10 Конвенції, сформульовано 

нечітко й обмежено рядом застережень. Стаття 10 Європейської конвенції про 

захист прав людини й основних свобод говорить: 

«1. Кожна людина має право на свободу виражати свою думку. Це право 

включає свободу дотримуватися своєї думки й свободу одержувати й поширювати 

інформацію й ідеї без якого-небудь втручання з боку державних органів і незалежно 

від державних кордонів. Дійсна стаття не перешкоджає державі здійснювати 

ліцензування радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств. 

2. Здійснення цих свобод, що накладає обов’язки й відповідальність, може 

бути сполучене з формальностями, умовами, обмеженнями або санкціями, які 

встановлені законом і які необхідні в демократичному суспільстві в інтересах 

державної безпеки, територіальний цілісності або громадського спокою, з метою 

запобігання безладь і злочинів, для охорони здоров’я й моральності, захисту 

репутації або прав інших осіб, запобігання розголошення інформації, отриманої 

конфіденційно, або забезпечення авторитету або неупередженості правосуддя». 

 

 

 

 

 

 
7 См.: Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. – М., 2001. – С.6. 



ВИСНОВКИ 

 

Філософсько-теоретичною основою прав і свобод людини з’явилися ідеї про 

примат людини як вищої соціальної цінності суспільства й держави, висловлені в 

XVII-XVIII століттях філософами-просвітителями Дж. Локком (1632-1704), Ш.-Л. 

Монтеск’є (1689-1755), Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), Ф.М.А. Вольтером (1694-1778). 

Вони вважали, що людина має природні, невід’ємні права (право на життя, право на 

свободу й ін.), що належать йому від народження, які не можуть бути відняті ні 

державою, ні суспільством. Ці філософсько-правові положення юридично закріплені 

в нормативно-правових актах того часу – англійській Великій Хартії Вільностей 

1215 р., Петиції про право 1628 р., Хабеас Корпус Акт 1679 р. (Англія) (Акт про 

краще забезпечення підданого й про попередження ув’язнень за морями), і інших 

юридичних документах. Так, у Великій хартії вільностей 1215 р., у ст. 39, що багато 

вчених-юристів називають «перлиною» Англійської юриспруденції, записано: 

«Жодна вільна людина не може бути арештований, або укладений у в’язницю, або 

позбавлений володіння, або оголошений поза законом, або вигнаний, або яким-

небудь іншим способом знедолений, і ми не підемо на нього, і не пошлемо на нього 

інакше, як по законному вироку рівних йому й за законом країни»8. Неможливо 

заперечувати їхню важливу роль у розвитку сучасної юриспруденції й права. 

Зараз важко представити, що перші ідеї прав і свобод людини сприймалися 

колись як соціальна утопія, що ідеї великих мислителів минулого, на багато 

випередили свій час і надали величезний вплив на всі наступні політичні події, дуже 

повільно й важко приживалися у свідомості людей і суспільстві в цілому. Перші 

спроби втілити ці ідеї в реальність початі в період буржуазних революцій у Франції, 

Англії, Америці, коли на законодавчому рівні були закріплені основні права й 

свободи людини, використовувані в юридичній практиці й понині. Зокрема, у 

Франції 26 серпня 1789 р. була проголошена Декларація прав і свобод людини й 

громадянина, а в Америці 26 вересня того ж року – Білль про права (поправка до 

Конституції США). Однак, фактично, аж до гігантських соціальних потрясінь XX 

століття – першої світової війни, Жовтневої революції 1917 р., другої світової війни 

– навіть у державах з давніми республіканськими й демократичними традиціями 

фактично не визнавалася не тільки рівність всіх людей, але й можливість захисту 

людини, за яким зізнаються індивідуальність і повна повага його прав поза 

залежністю від поглядів, рівня культури, походження, місця в суспільстві, 

добробуту, раси, національності й кольору шкіри. Досить згадати відношення до 

євреїв і інших некорінних національностей у фашистській Німеччині. 

Однак визнання суспільством ідей прав і свобод людини й громадянина 

припускало не тільки якийсь суспільний нормативний договір, що призивав людей 

поважати особистість, але й створення правової системи, що захищає її від свавілля 

влади. Історія людства показала, що права й свободи людини не можуть бути 

обмежені вузько національними рамками, тому що всі найбільші світові події 

накладають на неї свій відбиток, незалежно від територіальних, ідеологічних або 

інших бар’єрів. Тому цілком закономірно, що світове співтовариство прийшло до 

 
8 Барг М. А. Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв. .– М.: Советская литература, 1962. 



розуміння й усвідомлення ідеї прав і свобод людини та громадянина як 

найважливішої фундаментальної юридичної й філолофсько-правової проблеми. 

Така зміна ставлення до проблеми прав людини багато в чому стала 

можливою завдяки заснованій в 1945 році Організації Об’єднаних Націй і її 

діяльності. Її основним завданням є підтримка миру, безпеки, повага правового 

статусу людини й громадянина й поширення ідей про права й свободи. Так, 10 

грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну Декларацію прав 

людини. Важко переоцінити юридичне значення цього нормативно-правового акту. 

Уперше в міжнародній практиці Декларація відбила ідею про нерозривний зв’язок і 

взаємозумовленість усього комплексу основних прав і свобод людини.  

Сьогодні Загальна Декларація прав людини є основним міжнародним 

правовим актом в області прав і свобод людини. І хоча Декларація не створює для 

держав правових зобов’язань, проте, вона впливає на регулювання відносин між 

державами, тому що на основі її положень у цей час розробляються й укладаються 

все нові міжнародні договори. Більше двадцяти років треба було для створення й 

прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні й культурні права й Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права. Вони були прийняті в 1966 р. і набули чинності в 1976 р. До другого пакту 

був прийнятий Факультативний протокол, що передбачає механізм розгляду скарг 

від окремих осіб. Ці три документи разом становлять Міжнародний Білль про права 

людини.  

Ці міжнародно-правові документи стали стандартами у сфері прав та свобод 

людини. При цьому інтеграційні процеси на Європейському континенті базувалися 

не тальки на прагненні створення об’єднання для вирішення завдань політичного та 

економічного характеру, але й, насамперед, усебічного захисту прав та свобод 

людини, попередження жодної можливості їхнього порушення. Як вже було 

показано у першому розділі, демократія та права людини є головними цінностями 

Європейського союзу, на їх ґрунті забезпечується сталий соціально-економічний 

розвиток. Завдяки цьому приєднання до Європейського співтовариства є 

прагненням та головною ціллю політики багатьох держав. Забезпечення 

непорушності прав людини у країнах Європейської спільноти базується на 

особливостях правового регулювання правового статусу людини та громадянина. 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ № 5 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Право 

Європейського Союзу». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 5 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 5 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначити загальні засади діяльності Суду ЄС, Європейського Суду 

Аудиторів, проаналізувати статус Європейського цивільного трибуналу та інших 

судових органів Союзу. 

 

ВСТУП 

 

Суд Європейських співтовариств займає особливе місце в системі інститутів 

Європейського Союзу. Рад, Комісія і Парламент, як правило, кваліфікуються 

дослідниками як політичні інститути. На відміну від них, Суд ЄС виступає як строго 

функціональний спеціалізований інститут неполітичного характеру. Більш того, яка-

небудь політична діяльність членам Суду категорично заборонена відповідними 

правовими актами. Суд у всій своїй діяльності зобов'язаний керуватися 

розпорядженнями установчих актів, актів вторинного права і нормативно-правових 

актів, спеціально призначеними для регулювання його діяльності. До числа останніх 

відноситься насамперед Утомившись Суду. Цей акт був затверджений спеціальними 

Протоколом, підписаним у Парижі в 1951 р. стосовно до Суду ЕОУС, і 

Протоколами, підписаними в 1957 р. у Брюсселі стосовно до Євратому і ЄЕС. У 

тому ж році на основі спеціального акта був створений єдиний Суд Європейських 

співтовариств. Другий найважливіший нормативно-правовий акт, що регламентує 

його діяльність, — це Процесуальний регламент. Його кодифікована версія у формі 

документа № З-65/01 опублікована в спеціальному випуску "Журналь офисьель" 

Європейських співтовариств від 6 березня 1999 р. 

Всі установчі акти чітко і виразно відносять Суд ЄС до числа головних 

інститутів Співтовариств і Союзу. Згідно ст. 4  Договору об ЄС задачі, покладені на 

Співтовариства, здійснюються такими інститутами, як Європейський парламент, 

Рад, Комісія, Суд Європейських співтовариств і Рахункова палата. Таким чином, 

Суд залишається і по дійсний час судовим органом Європейських співтовариств. У 

той же час, відповідно до статті 3 Договору про Союз, цей останній володіє єдиною 

інституціональною структурою. Вона покликана забезпечити погодженість і 

наступність діяльності, спрямованої на досягнення його цілей, і за умови 

дотримання і розвитку загального надбання Співтовариств. 



1. Загальні засади діяльності 

Європейського Суду Справедливості 

 

Європейський суд справедливості – це в основному апеляційний суд. Він 

розміщається в Люксембурзі. Завдяки своїм повноваженням у рішенні спірних 

юридичних питань Суд впливає на формування і розвиток права ЄС у цілому.  

Практика Європейського Суду Справедливості, власне, й стала тим, що 

відрізняє засадниче європейське право від класичного права міжнародного. Хоч і 

тут, з формального погляду, рішення Суду Справедливості можна порівняти з 

рішенням кожного іншого міжнародного суду. Однак, подібність ця на формі і 

закінчується. Суд Справедливості став саме тим органом, що у вирі різних підходів 

і бачень розвитку ЄС, взяв на себе місію і обов’язок творити основні риси 

європейського права, надавши Співтовариствам сучасної форми, значно збагативши 

доктрину, хоч подекуди витлумачує первинне право ЄС котре й легітимізує 

діяльність самого Суду у доволі широких межах. Ніццький договір спростив процес 

зміни статуту та регламенту для Суду Справедливості. Він передбачає також 

подальший перерозподіл повноважень між Судом Справедливості та Судом першої 

інстанції Європейських Спільнот, що мають на меті розвантажити обидва суди й 

прискорити розгляд справ9. 

Рішення Європейського Суду з питань тлумачення положень правових актів 

Європейського Союзу є остаточними і мають вищу силу навіть стосовно рішень 

Верховних судів. Рішення цього суду мають велике значення для сфери бізнесу і 

ділової активності, а також для рішення питання про права окремих осіб і громадян. 

До юрисдикції Європейського Суду Справедливості віднесені повноваження, 

визнані не тільки на рівні ЄС, але й у межах юрисдикції національних судів. Це 

обумовлено тим, що на цей судовий орган покладене рішення питань, пов’язаних в 

основному з тлумаченням і застосуванням права ЄС для наступного використання 

його рішень у практиці національних судів. Від деяких національних судів 

Європейський Суд Справедливості відрізняє, зокрема, то, що він діє на основі 

принципів і процедур континентального права. Отже, Суд Справедливості являє 

собою скоріш орган інквізиційного, ніж змагального правосуддя. Це означає, що 

Європейський суд справедливості бере активну участь у встановленні істини в 

справі, веде судове слідство і сам визначає, які міри повинні бути прийняті в справі. 

До компетенції Суду Справедливості відноситься рішення наступних питань:  

– вирішення спорів між державами-учасниками або між Європейською 

комісією і державою-учасником ЄС з питань, передбаченим Договором про 

створення Євросоюзу; 

– визначення відповідності дій або бездіяльності керівних органів ЄС 

Європейської Ради, Єврокомисії , Європарламенту положенням Договору.  

При цьому Європейський Суд Справедливості виконує дві основні функції: 

перевіряє на відповідність договорам документи, видані європейськими 

інституціями та урядами;  

 
9 Марченко М.Н. Европейский суд справедливости – основной носитель судебной власти в ЕС // Вестник 

Московского университета. Серия 11, Право. – 2006. – № 2. – С. 71. 



тлумачить право Спільноти на запит національних судів. 

Європейський Суд Справедливості має визначені повноваження, визнані не 

тільки на рівні ЄС, але й у межах юрисдикції національних судів. Це обумовлено 

тим, що на цей судовий орган покладене рішення питань, пов’язаних в основному з 

тлумаченням і застосуванням права Європейського Союзу для наступного 

використання його рішень у практиці національних судів. Від деяких національних 

судів Європейський Суд Справедливості відрізняє, зокрема, то, що він діє на основі 

принципів і процедур континентального права. Отже, Суд Справедливості являє 

собою скоріш орган інквізиційного, ніж змагального правосуддя. Це означає, що 

Європейський суд справедливості бере активну участь у встановленні істини в 

справі, веде судове слідство і сам визначає, які міри повинні бути прийняті в справі. 

З додаванням у майбутньому функцій органа конституційної юстиції його діяльність 

якісно зміниться. Сама процедура розгляду справи в рамках договору й можливої 

майбутньої Конституції ЄС, як представляється, має трохи інші мету і пріоритети10.  

У ст. 35 Договору про Європейський Союз від 7 лютого 1992 р. 

(Амстердамського договору) зазначається, що Суд Справедливості має юрисдикцію, 

з урахуванням умов, закладених у угодах ЄС, давати попередні роз’яснення щодо 

чинності та тлумачення рішень та рамкових рішень, щодо тлумачення конвенцій, 

запроваджених згідно з Договором, та щодо чинності й тлумачення заходів на 

виконання їх. Кожна держава-член ЄС у спеціальній декларації, зробленій під час 

підписання Амстердамського договору чи будь-коли пізніше, може визнати 

юрисдикцію Суду давати такі попередні роз’яснення. Державі-членові, що робить 

таку декларацію, належить зазначити, що або  

a) будь-який суд цієї держави, рішення якого не можна оскаржувати за 

допомоги правових засобів національного права, може звернутися до Суду 

Справедливості з запитом дати попередній розв’язання питання, яке постало у 

справі, що її він розглядає й що стосується чинності чи тлумачення правового акта, 

зазначеного в частині першій, якщо цей суд вважає, що розв’язання цього питання 

потрібно, щоб уможливити винесення його рішення, або  

b) будь-який суд цієї держави може звернутися до Суду Справедливості з 

запитом дати попереднє розв’язання питання, що постало у справі, що її він 

розглядає й що стосується чинності чи тлумачення правового акта, якщо цей суд 

вважає, що розв’язання цього питання потрібно, щоб уможливити винесення його 

рішення.  

Кожна держава-член, без огляду на те, чи зробила вона зазначену вище 

декларацію, може подавати на розгляд Суду Справедливості заяви у справах та 

письмові зауваження. Суд Справедливості не має юрисдикції переглядати чинність 

чи пропорційність операцій поліції чи інших правоохоронних служб держави-члена 

чи виконання обов’язків держави-члена стосовно збереження правопорядку та 

охорони внутрішньої безпеки.  

Суд Справедливості має юрисдикцію переглядати правомірність рамкових 

рішень та рішень за позовами держави-члена чи Комісії на підставі браку 

компетенції, порушення суттєвої процесуальної вимоги, порушення Договору про 

 
10 Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: К. І.С., 2006. – C. 67.  



ЄС чи будь-якої норми права, пов’язаної з його застосуванням, чи зловживання 

повноваженнями. Провадження, обумовлені в цій частині, належить відкривати 

протягом двох місяців від дня оприлюднення заходу. Суд Справедливості також має 

юрисдикцію розв’язувати будь-які спори між державами-членами щодо тлумачення 

та застосування правових актів, якщо Рада ЄС не може врегулювати такий спір 

протягом шести місяців від дня, коли його передав до Ради один з її членів. Цей суд 

має також юрисдикцію розв’язувати будь-які спори між державами-членами та 

Комісією щодо тлумачення та застосування конвенцій ЄС11. 

Європейський Суд Справедливості створив судову практику, у відповідності з 

якою, він покликаний контролювати акти Співтовариств на предмет їх відповідності 

основним правам, включаючи ті, що записані в Європейській Конвенції з прав 

людини. У той же час аналіз права Європейського Союзу виявляє побіли в 

компетенції Суду Справедливості. Так, наприклад, Європейський Суд 

Справедливості не може переглядати основне право ЄС, власне ті договори, у 

відповідності з якими він був заснований.  

Склад Європейського Суду Справедливості та його функціонування 

визначається згідно з положеннями Договору про Європейський Союз, Договору 

про заснування Європейської Спільноти, Договору про заснування Європейської 

спільноти з атомної енергії (Договір про Євратом) Статуту Суду. У складі суду 

повинні бути представлені всі країни, що входять у Європейський Союз, отже до 

складу Суду входять по одному судді від кожної держави-члена (після останнього 

розширення ЄС чисельність Суду становить 25 суддів), яким допомагають вісім 

генеральних адвокатів. Останні є спеціальними посадовими особами, що 

призначаються країнами-учасницями, але є незалежними від урядів і парламентів 

цих країн. Суддів і адвокатів призначають за загальної згоди держав-членів на 

шестирічний термін. Суд може засідати в палатах або збиратися на пленарні 

засідання для розгляду особливо важливих чи складних справ та на вимогу держав-

членів. 

Перед вступом на посаду кожен суддя на відкритому судовому засіданні 

складає присягу, що він виконуватиме свої обов’язки неупереджено й сумлінно та 

зберігатиме таємницю розгляду справ у Суді. Гарантії, ухвалені щодо посадовців ЄС 

у Протоколі про привілеї та імунітет у Європейських спільнотах стосуються суддів, 

генеральних адвокатів, секретаря, помічників доповідачів Суду. Судді мають 

імунітет від судового переслідування. Після полишення посади, вони зберігають 

імунітет стосовно дій, вчинених у посадовому статусі, зокрема щодо всього 

сказаного та написаного. Суд, засідаючи в повному складі, може відхилити імунітет. 

У тих випадках, коли імунітет відхилено, а проти судді порушено кримінальну 

справу, у будь-якій державі-членові його справу належить розглядати лише в суді, 

що має компетенцію судити осіб найвищого національного суддівського корпусу.  

Судді не можуть обіймати будь-яких політичних чи адміністративних посад. 

Вони не можуть займатися будь-якою професійною діяльністю, прибутковою чи 

неприбутковою, хіба що дозвіл як виняток може бути наданий Європейською 

 
11 Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про ЄС, Договорів про заснування ЄС та деяких 

пов’язаних з ними актів (2001/C80/01) від 26 лютого 2001 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності – 2002. 
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Радою. Судді Суду Справедливості мають шанувати обов’язки «поводитися чесно та 

стримано, отримуючи певні призначення чи пільги після полишення посади».  

Виконання обов’язків судді припиняється у випадках, коли він подає у 

відставку, його «звичайної заміни» чи смерті. Якщо суддя подає у відставку, йому 

належить подати заяву про звільнення Голові Суду, а останньому належить 

передати її Голові Європейської Ради. Після такого сповіщення постає вакансія. 

Суддя має далі виконувати свої обов’язки доти, доки його наступник перебере 

обов’язки. Суддю може бути звільнено з посади чи позбавлено права на пенсію чи 

інших аналогічних пільг лише якщо він, за одностайним рішенням суддів та 

генеральних адвокатів Суду, вже не задовольняє вимоги чи не виконує обов’язків, 

що випливають із посади. Зацікавленому судді не належить брати участь у розгляді 

цього питання. Секретар Cуду має передати таке рішення Суду Голові 

Європейського Парламенту та Голові Єврокомісії, сповістити про нього Голову 

Європейської Ради, після сповіщення про це постає вакансія на посаду судді. 

Аналогічні приписи розповсюджуються й на генеральних адвокатів Суду12.  

Ротація суддів Суду Справедливості проходить шляхом часткової заміни, що 

відбувається кожні три роки, при цьому належить почергово замінювати по 

тринадцять та дванадцять суддів. Суддю, що заступає члена Суду до закінчення 

строку його перебування на посаді, належить призначати на період до закінчення 

строку його попередника. Ротація генеральних адвокатів Суду Справедливості 

також відбувається шляхом часткової заміни кожні три роки, під час такої заміни 

змінюються чотири генеральних адвокати. 

У Європейському Суді Справедливості є посада Секретаря (Реєстратора). 

Він присягає перед Судом Справедливості, що він виконуватиме свої обов’язки 

неупереджено й сумлінно та зберігатиме таємницю розгляду справ у суді. До Суду 

Справедливості призначається посадовці та інші службовці, що мають 

забезпечувати його функціонування, вони підзвітні секретареві та підконтрольні 

Голові Суду. На пропозицію Суду, Справедливості Європейська Рада встановлює 

умови призначання помічників доповідачів та ухвалює правила, що визначають їхні 

службові обов’язки. Помічники доповідачів залучаються до участі в попередньому 

слідстві у справах, що перебувають на розгляді в Суді, та до співпраці з суддею-

доповідачем. Помічників доповідачів добирають «з осіб, чия незалежність поза 

сумнівом та що мають належний фаховий рівень»; їх призначає Європейська Рада. 

Помічники також складають присягу перед Судом.  

Судді, генеральні адвокати та секретар Суду мають постійно мешкати там, де 

перебуває Суд, тобто у м. Люксембург. 

Суд Справедливості працює постійно, а тривалість судових канікул 

визначається Судом з огляду на потреби його діяльності.  

Європейський Суд Справедливості формує палати, до складу яких входять 

три або п’ять суддів. Судді – члени палат обирають Голів палат з власного числа на 

три роки, із правом переобрання на один раз. Велика Палата Суду складається з 

одинадцяти суддів, її очолює Голова Суду, до її складу входять голови палат та інші 

 
12 Ткаченко Е. Конституционная юстиция в ЕС. Новые полномочия Европейского суда справедливости согласно 

Конституции ЕС // Юридическая практика. – 2006. – № 1. – С. 6. 



судді, яких призначено згідно з умовами Правил процедури Суду. Суд провадить 

засідання у складі Великої Палати, коли цього вимагає держава-член чи інституція 

Спільноти, що є стороною у справі. В окремих випадках тлумачення норм угод ЄС 

Суд провадить засідання у повному складі, крім того, коли Суд вважає, що 

розглядувана справа є винятково важливою, він може, заслухавши генерального 

адвоката, вирішити передати справу на розгляд Суду у повному складі.  

Рішення Суду є чинними лише тоді, коли у розгляді справи беруть участь 

непарне число його членів. Рішення палат є чинними лише тоді, коли їх приймають 

не менш ніж троє суддів. Рішення Великої Палати є чинними лише тоді, коли у 

засіданні беруть участь дев’ять суддів. Рішення Суду у повному складі є чинними 

лише тоді, коли у засіданні беруть участь одинадцять суддів. У разі, коли один із 

суддів не може брати участі в засіданні Суду, Статут дозволяє залучити суддю з 

іншої палати, щоб провести засідання згідно з умовами, закладеними в Правилах 

процедури.  

Суддя чи генеральний адвокат не може брати участь у розгляді справи, в якій 

він попередньо брав участь як представник чи радник, чи діяв в інтересах однієї з 

сторін, чи до якої його запрошували як члена судового органу, чи члена комісії з 

розслідування, чи в будь-якому іншому статусі. Якщо через якусь особливу причину 

суддя чи генеральний адвокат вважає, що йому не належить брати участь в 

ухвалюванні рішення чи досліджуванні конкретної справи, він має проінформувати 

про це Голову Суду. У той же час якщо Голова Суду вважає, що через якусь 

особливу причину судді чи генеральному адвокатові не належить брати участь у 

судовому засіданні чи робити подання з конкретної справи, він має відповідно 

сповістити його.  

Сторони справи не можуть робити подання щодо змін у складі Суду чи його 

палат на підставі національної належності судді чи браку в Суді чи в палаті Суду 

судді такої самої національної належності, як ця сторона.  

Вище ми зазначили, що формально статус головного адвоката дорівнює 

статусові судді Європейського Суду Справедливості. Однак де-юре адвокати не 

мають владу приймати рішення суду. Відповідно до Правил процедури 

Європейський Суд Справедливості засідає в складі колегії з суддів і одного 

головного адвоката, що може задавати питання учасникам засідання, а пізніше 

навіть представляти свою думку судові в письмовому виді. У цьому документі може 

бути викладена позиція головного адвоката по даній справі, визначені правова база і 

внесені пропозиції в частині майбутнього рішення суду. Однак ця думка не є 

обов’язковим для суддів. Публікація особливої думки адвоката чи судді не 

допускається.  

Відповідно до Статуту Суду, затвердженому Радою ЄС, що визначає 

організаційний аспекти його діяльності і процедуру судочинства, позивачами в 

ньому можуть виступати всі суб’єкти права ЄС, а саме: органи Європейського 

Союзу, держави-члени ЄС, їх юридичні і фізичні особи, національні судові органи. 

Безумовно, це є ще одною характерною рисою Суду в порівнянні з іншими 

міжнародними судовими органами. Держав-членів та інституції Спільнот в Суді 

представляють представники, яких спеціально призначають для ведення кожної 

справи; представникові можуть допомагати радник, адвокат чи юрисконсульт. 



Держави, що не є державами-членами ЄС, але беруть участь у Договорі про 

Європейський економічний простір, а також є членами Наглядового органу 

Європейської асоціації вільної торгівлі можуть бути представленими в Суді у тому 

ж порядку. Інші сторони справи мають бути представленими адвокатами чи 

юрисконсультами.  

При цьому представляти інтереси сторони в Суді чи надавати допомогу 

стороні можуть лише адвокати чи юрисконсульти, що мають право брати участь 

у національному процесі в судах держави-члена ЄС чи іншої держави, що є членом 

Договору про Європейський економічний простір. До них за статусом дорівнюються 

викладачі університетів, що є громадянами держави-члена ЄС, чиє законодавство 

надає їм право виступати в суді. Таким представникам, радникам та адвокатам чи 

юрисконсультам, коли вони виступають у Суді, надаються «права та імунітети, 

потрібні, щоб незалежно виконувати свої обов’язки згідно з умовами, закладеними в 

Правилах процедури». Стосовно радників та адвокатів чи юрисконсультів, що 

виступають у Суді, Суд має такі самі повноваження, як суди загальної юрисдикції 

держав-учасниць ЄС, за умов, закладених у Правилах процедури13.  

Процедури у Суді складаються з двох частин: письмової та усної.  

Письмова процедура складається з повідомлення сторін та інституцій 

Спільнот, чиї рішення є предметом спору, заяв, викладу справи, аргументів захисту, 

коментарів, відповідей на запити, якщо такі є, разом з усіма супроводжувальними 

паперами та документами чи їх засвідченими копіями. Повідомлення передаються 

секретареві у порядку та протягом строку, закладених у Правилах процедури. Усна 

процедура складається з виголошення доповіді, яку представляє суддя-доповідач, 

слухання у Суді представників, радників та адвокатів чи юрисконсультів та подань 

генерального адвоката, а також слухання свідків та експертів, якщо такі є. Якщо Суд 

вважає, що справа не порушує нових питань права, він може, заслухавши 

генерального адвоката, вирішити, що справу можна вирішити без подання від 

генерального адвоката.  

Порушувати справу в Суді належить через письмову заяву, адресовану 

секретареві. Заява належить містити ім’я заявника, адресу місця постійного 

перебування та відомості про особу, що її підписала, назву сторони чи сторін, проти 

яких подано заяву, предмет спору, позовні вимоги та короткий виклад правових 

підстав заяви. До заяви належить додати, якщо це доцільно, акт, що його скасування 

домагаються, або, за обставин, зазначених в угодах ЄС, документальним 

засвідченням дати, коли інституції ЄС належало діяти згідно з цими Статтями. Якщо 

ці документи не подано із заявою, Секретар Суду має запропонувати зацікавленій 

стороні надати їх протягом розумного строку, але в такому випадку права 

зацікавленої сторони не втрачають сили навіть якщо ці документи подано після 

терміну подання позову.  

Суд може вимагати від сторін подати всі документи та надати всю 

інформацію, яку Суд вважає потрібною. Про будь-яку відмову належить скласти 

формальний акт. Суд може також вимагати від держав-членів та інституцій, що не є 
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сторонами у цій справі, надати всю інформацію, яку Суд вважає потрібною для 

розгляду справи. Суд може у будь-який момент провадження доручити будь-якій 

особі, установі, комітетові чи іншій організації, за його вибором, подати експертний 

висновок. Свідки можуть бути заслуханими Судом за умов, закладених у Правилах 

процедури. Стосовно свідків, що не з’явилися на судове засідання, Суд має такі 

повноваження, які «зазвичай мають судові органи», та може накладати штрафні 

санкції згідно з умовами, закладеними в Правилах процедури Суду14.  

Під час слухань Суд може допитувати експертів, свідків та самі сторони, 

але останні можуть звертатися до Суду через своїх представників. Свідків та 

експертів Суд заслуховує під присягою в формі, закладеній у Правилах процедури 

Суду, та у спосіб, закладений у праві держави, громадянином якої є свідок чи 

експерт. Суд може наказати, щоб свідка чи експерта заслухав судовий орган за 

місцем його постійного перебування. Наказ надсилається до виконання 

компетентному судовому органу. Документи, оформлені згідно з судовим 

дорученням, належить повернути до Суду згідно з тими самими умовами. В разі 

потреби Суд сплачує витрати без порушення свого права покласти їх на сторони.  

Держава-член ЄС трактує будь-яке порушення присяги з боку свідка чи 

експерта так, ніби такий злочин скоєно в одному з її судів з юрисдикцією у 

цивільних справах. На вимогу Суду зацікавлена держава має притягти злочинця до 

відповідальності у своєму суді відповідної юрисдикції. Слухання в Суді провадиться 

прилюдно, але Суд із власної ініціативи чи за поданням однієї з сторін, ґрунтованих 

на серйозних підставах може провести закрите провадження. Під час кожного 

засідання Суду ведеться протокол; він підписується Головою та секретарем Суду. 

Порядок розгляду справ встановлюється Головою Європейського Суду 

Справедливості. Обговорення справ у Суді не підлягає розголошенню. У рішеннях 

Суд формулює підстави їхнього ухвалення, ці акти містять імена суддів, що взяли 

участь у обговоренні. Рішення підписують Голова та секретар Суду, вони 

зачитуються на відкритому судовому засіданні. Європейський Суд Справедливості 

має право виносити рішення щодо судових витрат та їх розподілу.  

Держави-члени та установи Спільнот можуть вступати у справи, що 

перебувають на розгляді Суду Справедливості, як третя сторона у справі. Таке саме 

право Суд може надати будь-якій особі, що доводить зацікавленість у результатах 

розгляду будь-якої справи, поданої до Суду, за винятком справ між державами-

членами, між інституціями ЄС, чи між державами-членами та інституціями ЄС. 

Заява про вступ у справу має обмежуватися підтримкою позовних вимог однієї зі 

сторін. Держави-члени, інституції ЄС та будь-які інші фізичні чи юридичні особи 

можуть, вступити до справи як треті особи, щоб оспорити рішення, ухвалене без їх 

заслухування, якщо це рішення може стати упередженим щодо їхніх прав.  

Держави-члени можуть передати на розгляд Суду і ті суперечки, що не 

відносяться до його виняткової компетенції, за умови, що сторони вважають, що 

розбіжності, що виникають між ними, доцільно вирішувати в Суді. Крім того, як 

встановлено Основним Законом, національні судові органи (у тому числі 
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трибунали), у провадження яких знаходяться «конституційні суперечки», можуть 

передати їх Суду. Суд Справедливості зобов’язаний надавати тлумачення рішення, 

якщо його зміст чи сфера його застосовування викликає сумніви, за заявою будь-

якої сторони чи інституції Спільнот, яка доведе свою зацікавленість у ньому. 

Виконання рішень Європейського Суду Справедливості покладається на національні 

суди держав, що входять у Європейський Союз.  

Висновок до питання № 1. Якщо відповідач, якого належним чином 

викликано до суду, не подає письмових пояснень на свій захист, Суд ухвалює 

рішення проти нього автоматично. Рішення Суду можна оскаржити до нього ж 

протягом одного місяця після його оголошення. У той же час факт оскарження не 

обумовлює необхідність у зупиненні виконання рішення, хіба що Суд вирішить 

інакше. Заяву про перегляд рішення можна подавати до Суду протягом десяти років 

від дати ухвалення рішення, лише у випадку виявлення факту який може стати 

вирішальним чинником, і який на момент прийняття рішення був невідомий Суду та 

стороні, що вимагає перегляду. Перегляд справи починається з рішення Суду, що 

фіксує наявність нового факту, визнає, що він дає підстави відкрити справу до 

перегляду, та оголошує заяву прийнятною на цій підставі. Закінчення десятирічного 

терміну не є підставою порушення права, якщо зацікавлена сторона доведе 

наявність непередбачених чи форс-мажорних обставин.  

 

2. Статус та завдання Суду першої інстанції ЄС 

 

Суд першої інстанції Європейських Спільнот (англ. Court of First Instance of 

the European Communities, фр. Tribunal de premiere instance des Communautes 

europeennes) був створений у 1989 р. задля допомоги Європейському Суду 

Справедливості у виконання ним судових функцій. З цього часу Європейський Суд 

Справедливості розглядається, як другий рівень судової влади у ЄС. Іноді у 

літературі стосовно цього органу вживається термін «Європейський суд першої 

інстанції»15. 

Спочатку Суд першої інстанції ЄС мав доволі вузьку юрисдикцію: він 

розглядав кадрові суперечки в установах ЄС та спірні питання в галузі конкуренції, 

переважно позови компаній. Відповідно до наступного рішення Європейської Ради 

про створення Суду першої інстанції ЄС, його завданням визначалося слухання 

справ, які потребують «вивчення численних фактів». Це окреслило різницю в 

компетенції Суду першої інстанції ЄС та Європейського Суду Справедливості – до 

компетенції першого органу віднесено вивчення фактів, а другий має обійматися 

насамперед тлумаченням норм європейського права. У 1993 р. Радою ЄС 

повноваження Суду першої інстанції ЄС були дещо розширені, оскільки до його 

відання були передані усі справи за позовами осіб та компаній, крім справ проти 

заходів із захисту торгівлі ЄС.  

На даний час, Суд першої інстанції ЄС може виносити рішення в наступних 

справах: 

– спори між органами ЄС та їх службовцями;  
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– спори між Європейською Комісією та підприємствами у сфері діяльності 

Європейського союзу вугілля і сталі; 

– спори фізичних та юридичних осіб з органами ЄС з питань монополії та 

демпінгу,  

– спори щодо відшкодування збитків за шкоду, завдану фізичним або 

юридичним особам діяльністю органів чи посадових осіб ЄС.  

Крім того, Суд першої інстанції має юрисдикцію щодо розгляду: 

– скарг держав-членів на дії Європейської Комісії та Європейської Ради;  

– спори, що випливають з контрактів, які прямо визнають юрисдикцію Суду 

першої інстанції;  

– спори щодо торгових марок ЄС;  

– оскарження, у встановлених правом ЄС випадках, рішень Трибуналу 

публічної служби ЄС.  

Суд першої інстанції ЄС має юрисдикцію розглядати та виносити рішення у 

таких судових справах, як суд першої інстанції, за винятком справ, що знаходяться у 

виключній компетенції національних судових органів, і справ, віднесених Статутом 

до компетенції Європейського Суду Справедливості. Угодами ЄС передбачається, 

що коло повноважень Суду першої інстанції ЄС може за необхідністю бути 

розширене. Суд першої інстанції має юрисдикцію приймати попередні рішення 

щодо запитів національних судів держав-членів ЄС. Суд першої інстанції від 

початку його функціонування до кінця 2006 вирішив більш ніж 5,200 справ. При 

цьому рішення Суду першої інстанції стають для нього у наступному прецедентами, 

зокрема, відповідне прецедентне право, як частина права ЄС, розвинулося в 

областях інтелектуальної власності, конкуренції та державних дотацій. У разі, якщо 

Суд першої інстанції дійде до думки, що справа потребує принципового рішення, 

яке може вплинути на цілісність або на узгодженість права ЄС, він може передати 

справу до Європейського Суду Справедливості для надання висновку. Суд першої 

інстанції приймає за погодженням із Європейським Судом Справедливості Правила 

процедури Суду, які мають бути також схвалені кваліфікованою більшістю 

Європейської Ради. 

Суд першої інстанції сьогодні складається з 25 суддів, по одному 

представнику від кожної з держав-членів ЄС, яких на шестирічний термін з правом 

подовження повноважень призначають за загальної згоди уряди держав-членів. 

Члени Суду першої інстанції ЄС обираються з осіб, «чия незалежність не викликає 

сумніву та які мають кваліфікацію, необхідну для призначення у вищі судові 

інстанції». Членство частково оновлюється кожні три роки, судді, чий термін 

повноважень скінчився, можуть бути призначені на посаду знову16.  

Судді вибирають поміж себе Голову Суду на трирічний термін з правом 

подовження повноважень на необмежену кількість разів. На відміну від 

Європейського Суду Справедливості, в Суді першої інстанції ЄС немає окремих 

посад генеральних адвокатів. У той же час Статут Суду може передбачити 

можливість участі генеральних адвокатів у роботі Суду першої інстанції ЄС. Крім 

того, судді Суду першої інстанції можуть бути запрошені для виконання функцій 
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генерального адвоката, пов’язаних зі «здійсненням неупередженої та незалежної 

роботи під час відкритого судового засідання, підготовкою зважених подань зі 

справ, винесених на розгляд Суду першої інстанції для того, щоб допомагати Суду у 

виконанні його завдань». Член суду, якого запрошено виконувати функції 

генерального адвоката, не бере участі у винесенні рішення щодо цієї справи.  

Угоди ЄС дозволяють створювати при Суді першої інстанції ЄС судові 

палати, щоб здійснювати судову компетенцію в «деяких окремих сферах». При 

цьому Суд першої інстанції має юрисдикцію розглядати справи щодо оскарження 

рішень цих судових палат. Сьогодні при Суді першої інстанції діє вісім таких 

судових палат, які очолюються головами. Крім того у складі Суду першої інстанції 

ЄС діє Велика судова палата та Апеляційна палата. Велика судова палата у першій 

інстанції складається з 13 суддів та розглядає справи, «у яких виникають складні та 

комплексні економічні та правові проблеми» (так, у 2007 р. нею було вирішені дві 

справи – Microsoft v Commission та API v Commission). Апеляційна палата 

складається з Голови Суду першої інстанції ЄС та голів чотирьох судових палат, 

створених при Суді; в цю палату з 2007 р. можна оскаржувати рішення решти палат 

Суду. До складу інших палат Суду першої інстанції ЄС входять три або пять суддів. 

Голови палат обираються суддями з числа її членів терміном на три роки, із правом 

переобрання на один термін. 

Суд першої інстанції ЄС призначає Секретаря Суду та приймає положення, 

що регулює його діяльність. Секретарю Суду першої інстанції ЄС підзвітні 

допоміжні посадові особи та інші службовці Суду, цей персонал також є 

підконтрольним Голові Суду першої інстанції. Голова Європейського Суду 

Справедливості та Голова Суду першої інстанції ЄС за взаємною згодою визначають 

умови, за якими посадові особи та інші службовці Європейського Суду 

Справедливості можуть надавати свої послуги Суду першої інстанції ЄС для того, 

щоб сприяти його роботі. 

Європейське право процесуально розмежовує повноваження різних судів ЄС. 

У разі, якщо заява або інший процедурний документ, який адресовано до Суду 

першої інстанції, помилково отримано Секретарем Суду Справедливості, він 

повинен бути негайно пересланий Секретарем до Секретаря Суду першої інстанції; 

так само, якщо заява або інший процедурний документ, який адресовано до Суду 

Справедливості, помилково отримано Секретарем Суду першої інстанції, він 

повинен бути негайно пересланий цим Секретарем до Секретаря Суду 

Справедливості. У разі, якщо Суд першої інстанції виявить, що він не має 

юрисдикції для розгляду та вирішення справи, на яку поширюється юрисдикція 

Суду Справедливості, він передає цю справу на розгляд цього Суду, так само, у разі, 

якщо Суд Справедливості виявить, що справа підпадає під юрисдикцію Суду першої 

інстанції, він передає справу на розгляд Суду першої інстанції, внаслідок чого цей 

Суд вже не може відмовитися на підставах юрисдикції. 

У випадках, якщо Європейський Суд Справедливості та Суд першої інстанції 

розглядають справи, в яких очікується прийняття подібних (однакових) рішень, 

порушуються подібні (однакові) питання щодо тлумачення або виноситься на 

розгляд питання щодо законності подібних (однакових) актів, суд першої інстанції 

після того, як заслухав сторони, відкладає слухання до того часу, поки Суд ЄС не 



винесе своє рішення. У разі, якщо у обидва суди подаються заяви щодо визнання 

того ж самого акта недійсним, Суд першої інстанції також може відмовитися на 

підставах юрисдикції для того, щоб Суд Справедливості виносив рішення щодо цих 

заяв, Суд Справедливості при цьому також може відкласти слухання, але в такому 

разі Суд першої інстанції повинен продовжити розгляд таких справ17.  

Судові розгляди в Суді першої інстанції включають письмову і усну складові. 

Справа розпочинається з отримання Секретарем Суду позову (заяви), складеного 

зацікавленою особою. Секретар відправляє позов (заяву) іншій стороні справи, яка 

потім має час для підготовки захисту. Будь-яка особа, яка може довести свій інтерес 

до результату розгляду справи може вступити у розгляд справи, як третя сторона. 

Протягом усного розгляду справи вона відбувається у режимі відкритого слухання, 

судді можуть ставити питання до представників сторін. Суддя-доповідач по справі 

надає власний висновок, у якому зазначаються факти справи і пояснення кожної зі 

сторін, цей документ оприлюднюється на мові оригіналу. Судді не зобов’язані 

дотримуватися викладеної у висновку думки судді-доповідача, їх рішення 

ґрунтується на відомостях, отриманих при відкритому слуханні справи. 

Звернення до Суду першої інстанції не потребує від сторін судових витрат, 

крім витрат на адвоката. У той же час, позивачу, який не може оплатити роботу 

адвоката, може надаватися безплатна юридична допомога. Позов до Суду першої 

інстанції не зупиняє дію акту, що оскаржується, але Суд може на власний розсуд 

призупинити його дію до винесення рішення або вжити інші запобіжні заходи 

(заборона відчуження, вилучення документації тощо). Вжиття таких заходів 

можливо за таких умов: 

– позиція сторони у справі, на чию користь вживаються заходи, має 

ґрунтуватися на істотних обставинах; 

– сторона має довести, що невжиття термінових заходів може нанести їй 

серйозну і непоправну шкоду; 

– тимчасові заходи повинні прийматися з урахуванням балансу інтересів 

сторін і суспільного інтересу. 

Вжиття тимчасових заходів не обумовлює наступне рішення Суду першої 

інстанції по справі, крім того, таке вжиття може бути оскаржене сторонами Голові 

Суду.  

У випадках, коли позивач або відповідач надають відповідні клопотання, або 

якщо Суд має намір швидко вирішувати спор у справах, що мають особливо 

терміновий характер, він вдається до прискореної процедури розгляду справ. У 

певних випадках, зазначених у Правилах процедури, Суд першої інстанції ЄС в 

окремих випадках може проводити засідання у повному складі або бути 

представленим одним суддею. Мова провадження у Суді першої інстанції ЄС має 

бути однією з 23 державних мов ЄЄ та встановлюється ad hoc, без упередженості і з 

урахуванням специфічних умов справи. Судовий процес в усній фазі провадження 

має перекладатися, в міру необхідності, на інші державні мови ЄС. Судді мають 
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спілкуватися між собою без перекладачів на спільній мові, якою традиційно є 

французька.  

Секретар Суду першої інстанції зобов’язаний повідомляти всім сторонам 

процесу, а також державам-членам ЄС та органам ЄС про остаточні рішення Суду 

першої інстанції ЄС, про рішення Суду, які лише частково розв’язують справу по 

суті або вирішують процедурне питання щодо позову з причин браку компетенції 

або неприпустимих дій, навіть якщо зазначені суб’єкти не брали участь у процесі.  

Після оголошення рішення по справі Суду першої інстанції зацікавлена 

сторона може звернутися до Європейського Суду Справедливості. Апеляція на 

рішення Суду першої інстанції може бути подана до Суду Справедливості протягом 

двох місяців з дати офіційного повідомлення про рішення, стосовно якого вона 

подається. Апеляція може подаватися на будь-яке оприлюднене рішення Суду 

першої інстанції (зокрема, процедурне). Така апеляція може подаватися будь-якою 

зі сторін, яка була не задоволена рішенням суду, але сторони, які не є державами-

членами ЄС та органами ЄС, можуть подавати апеляцію тільки тоді, якщо рішення 

Суду першої інстанції стосується їх безпосередньо. Апеляція на рішення Суду 

першої інстанції у такому ж порядку може також подаватися державами-членами 

ЄС та установами ЄС, які не брали участі в слуханнях по справі, за виключенням 

справ, пов’язаних зі спорами між органами ЄС та їх службовцями. Особа, чий позов 

(заява) було відхилено Судом першої інстанції, може подати апеляцію до Суду 

Справедливості протягом двох тижнів з дати повідомлення рішення про відхилення 

позову (заяви). 

Рішення Суду першої інстанції ЄС можуть бути оскаржені в Європейському 

Суді Справедливості лише з позиції законності, апеляція обмежується питаннями 

права. Вона має подаватися, якщо Суд першої інстанції не мав компетенції на 

ухвалення відповідного рішення, якщо було порушено процедуру судового 

провадження, що негативно вплинуло на інтереси позивача, а також за умови 

порушення Судом першої інстанції права ЄС. Апеляція не може ґрунтуватися тільки 

на підставах кількості судових видатків.  

Висновок до питання № 2. Процедури слухання апеляції на рішення Суду 

першої інстанції в Суді Справедливості складаються з письмової та усної частин, 

але Суд, вислухавши Генерального адвоката та сторони справи, може власним 

рішенням впровадити усну процедуру. Якщо апеляція є належним чином 

обґрунтованою, Суд Справедливості може скасувати рішення Суду першої інстанції, 

при цьому він може прийняти остаточне рішення з цього питання, якщо це 

дозволяють умови засідань, або повернути справу на розгляд до Суду першої 

інстанції. У разі, якщо справу повернуто до Суду першої інстанції, він має 

виконувати відповідне рішення Суду Справедливості у питаннях права. 

Генеральний адвокат Європейського Суду Справедливості може з власної 

ініціативи запропонувати Суду переглянути рішення Суду першої інстанції, якщо 

він вважає, що воно створює серйозну загрозу цілісності та узгодженості права ЄС. 

Таку пропозицію він має зробити протягом одного місяця з моменту, коли Суд 

першої інстанції прийняв рішення. Протягом одного місяця від дати отримання 

пропозиції генерального адвоката Суд Справедливості має вирішити, буде він 

переглядати рішення, чи ні.  



 

3. Загальні засади діяльності Європейського Суду Аудиторів. Статус 

Європейського цивільного трибуналу 

 

Розглянемо засади діяльності Європейського Суду Аудиторів (European Court 

of Auditors). Цей орган ЄС був створений у 1977 р. на підставі Договору про 

реформу бюджетної процедури, підписаного 22 липня 1975 р. Він виник на місці 

Комітету Контролю, який існував у Європейському економічному союзі, та 

Контролера фінансів, який діяв у Європейському Союзі вугілля і сталі. Спершу Суд 

Аудиторів мав доволі незначні повноваження, але Маастрихтський Договір істотно 

збільшив його компетенцію і підніс до рангу головного органу Європейських 

Співтовариств. Суд Аудиторів за завданнями та статусом є близьким до вищих 

палат фінансового контролю окремих країн, а значить усупереч офіційній назві, є 

не судовим органом, а скоріш органом фінансового контролю (в Україні аналогічні 

функції сьогодні здійснює Рахункова палата). Виходячи з таких обставин, у 

перекладах актів aequis communitiare та у вітчизняній правовій доктрині цей орган 

іноді іменується, як Палата аудиторів ЄС18. Втім, виходячи з офіційної назви цієї 

установи, ми називатимемо його, як Європейський Суд Аудиторів.  

Ця структура діє на підставі ст.ст. 246-248 (188а-188с) Договору про 

Європейський Союз. Відповідно до протоколу про місцезнаходження резиденцій 

деяких органів і служб Європейського Співтовариства і Європолу, прийнятого в 

1997 р. разом з Амстердамським Договором, Суд Аудиторів розташований у 

Люксембурзі. Суд Аудиторів здійснює власну діяльність колегіально, він має бути 

організований відповідно до його Правил процедури. У здійсненні власних функцій 

Європейський Суд Аудиторів, сприяє поліпшенню управління фінансами ЄС і 

служить незалежним представником фінансових інтересів громадян ЄС. 

Суд Аудиторів займається контролем фінансів Співтовариств (доходів і 

видатків) на предмет їх законності і правильності. Суд Аудиторів перевіряє 

розрахунки Співтовариства за всіма статтями прибутків і видатків. Суд перевіряє 

розрахунки за всіма статтями прибутків і видатків органів Співтовариства настільки, 

наскільки відповідний установчий інструмент не перешкоджає такій перевірці. 

Контролю з боку Суду Аудиторів підлягають усі органи, інституції і бенефіціанти 

фінансів ЄС. Контроль може здійснюватися як у резиденції Суду Аудиторів на 

основі наданої документації, так і в резиденції контрольованого органу. 

Суд Аудиторів виконує свої контролюючі функції насамперед через 

отримання звітів (декларацій). У звіті Суду Аудиторів, наданому Європейському 

Парламенту та Європейській Раді, визначається правильність ведення рахунків, а 

також законність та регулярність фінансових операцій, що лежать в їх основі. Такий 

звіт (декларація) може супроводжуватися окремою оцінкою для кожної основної 

сфери діяльності Співтовариства. Після закінчення бюджетного року Суд надає 

іншим інституціям Співтовариства річний звіт, який разом із примітками цих 

інституцій публікується в офіційних виданнях Європейських Співтовариств. 

Щорічний звіт є дуже істотним інструментом контролю, оскільки саме на його 
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підставі Європейський Парламент приймає рішення, чи висловлюватися за довіру 

Європейській Комісії. 

Суд може також представляти спеціальний звіт, який може стосуватися 

багатьох різних галузей фінансової діяльності Співтовариств та різних періодів. 

зокрема у формі спеціальних звітів, та надсилати свої висновки на запит тієї чи 

іншої установи Співтовариства. На запит інших інституцій Співтовариств, Суд 

може формувати думку, яка видається переважно щодо проектів правових актів. 

Суд Аудиторів може також у будь-який час робити свої зауваження з окремих 

питань. Суд Аудиторів також надає допомогу Європейському Парламенту та Раді у 

здійсненні їх повноважень щодо виконання бюджету. Суд Аудиторів встановлює, чи 

були фінансові дії установ ЄС належним чином зафіксовані та оприлюднені, 

законно і регулярно виконувалися та перевірялися, із гарантуванням економічності і 

ефективності.  

Суд Аудиторів приймає щорічний звіт, спеціальні звіти та висновки більшістю 

своїх членів. Результати перевірок Суду оприлюднюються, за Процедурою, в 

«ясних, доречних і об’єктивних повідомленнях». Діяльність Суду Аудиторів 

регламентується Правилами процедури Суду, які складаються самим Судом та 

схвалюються кваліфікованою більшістю Європейської Ради. Чинні правила 

Процедури Суду Аудиторів були ухвалені Радою 8 грудня 2004 р. Крім того, 

діяльність суддів та персоналу Суду Аудиторів регламентується також Кодексом 

належної поведінки, ухваленим 19 червня 2000 р. Цей акт окреслює їх обов’язки, 

зокрема у сферах конфіденційності та взаємодії з громадянським суспільством. 

До складу Суду Аудиторів входить 25 суддів, обраних на 6 років одноголосним 

рішенням Ради Європейського Союзу після консультацій з Європейським 

Парламентом. До складу Суду Аудиторів має входити по одному представнику від 

кожної Держави-члена. Члени Суду Аудиторів можуть бути переобрані на 

наступний термін. Якщо більшістю членів ухвалює думку про те, що виходячи з 

наявної інформації, певний суддя припинив відповідати необхідним умовам або 

виконувати власні обов’язки, ця інформація передається Голові, для складання 

попереднього протоколу. Попереднє повідомлення супроводжується підтримуючи 

документи, та надається усім суддям. Суддя, відносно якого ставиться питання, має 

надати письмові та усні пояснення протягом розумного проміжку часу, рішення 

щодо дострокового позбавлення статусу судді приймається більшістю у чотири 

п’ятих від складу Суду, суддя, щодо якого ставиться питання, не бере участь у 

голосуванні. У випадку наявності вакантної посади судді Суд повинен позначити 

суддю (суддів), які будуть здійснювати його обов’язки до призначення нового судді. 

Аналогічно вирішується ситуація, коли суддя втрачає повноваження або є відсутнім 

протягом тривалого часу19.   

Членом Суду може бути особа, котра у своїй країні входить або входила до 

складу органів зовнішнього контролю або ж володіє особливою кваліфікацією для 

зайняття посади в Суді Аудиторів. Кандидати на членів Суду Аудиторів повинні 

надати гарантію повної незалежності. Члени Суду Аудиторів повністю незалежні від 
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своїх країн і діють в інтересах Співтовариств. Їм не можна отримувати жодних 

інструкцій ні від своїх країн, ні від інших органів Співтовариств. Стосовно членів 

Суду Аудиторів діють також правила incompatibilitas, тобто заборони поєднання 

деяких функцій. Члени Суду в період виконання своїх обов’язків не можуть також 

займатися жодною іншою професійною діяльністю, незалежно від того чи вона 

оплачувана чи ні. Як і Судді Європейського Суду, члени Суду Аудиторів 

користуються також пільгами та недоторканістю. 

На чолі Суду Аудиторів стоїть Голова, обраний членами Суду Аудиторів на 

період три роки, він може бути переобраний ще на один термін. Голова Суду 

Аудиторів обирається таємним голосуванням. Кандидат, який у першому турі 

голосування отримує більшість у дві третини голосів членів Суду вважається 

обраним Президентом. Якщо жоден з кандидатів не отримує цю більшість, одразу 

проводиться другий тур голосування, на ньому перемагає кандидат, який отримує 

просту більшість голосів членів Суду. Якщо ніякий кандидат не отримав більшість 

голосів членів Суду в другому крузі голосування, подальші круги голосування 

повинні відбуватися заново після узгоджувальної процедури. 

До його основних повноважень належить керівництво роботою Суду та 

представлення його перед іншими інституціями. До компетенції Голови Суду також 

входять спостереження за роботою Суду, взаємодія із установами ЄС, 

національними та міжнародними контрольними організаціями, питання контролю за 

законністю діяльності Суду.  

Крім того, Голова Суду Аудиторів: 

– скликає та забезпечує проведення засідань Суду; 

– гарантує виконання рішень Суду; 

– гарантує належне функціонування та демократичність управління 

структурними підрозділами Суду; 

– призначає представника Суд у всіх процесах, до яких залучено Суд 

Аудиторів; 

Голова Суду Аудиторів може делегувати частину власної компетенції до 

одного чи декількох членів Суду. Якщо посада Голови Суду Аудиторів стає 

вакантною, його обов’язки тимчасово виконує колишній Голова суду (за умови 

збереження за ним статусу судді). Якщо такого статусу колишній Голова більш не 

має, відповідні функції виконує суддя, який має максимальний суддівський стаж у 

Суді Аудиторів. 

До складу Європейського Суду Аудиторів, крім його Голови та суддів, 

входить Генеральний секретар Суду. Суд Аудиторів самостійно визначає власну 

структуру, на пропозицію Генерального Секретаря рішенням Суду, створюються 

посади, розподіляються обов’язки між аудиторськими групами, ухвалюються плани 

їх діяльності. Сьогодні Суд Аудиторів складається з чотирьох аудиторських груп, 

до компетенції яких належать відповідно контроль у сферах: 

– збереження та використання природних та сільськогосподарських ресурсів; 

– структурної політики, транспорту, досліджень та енергії;  

– зовнішньої діяльності ЄС; 

– власних ресурсів, банківської діяльності, адміністративних витрат, 

громадських установ та внутрішньої політики. 



Також до складу Суду входять Група CEAD (що відповідає за координацію, 

зовнішні зв’язки, внутрішній контроль та розвиток Суду) та Адміністративний 

комітет, відповідальний за всі управлінські питання, що вимагають рішення Суду, 

він складається з постійних та змінних членів. Аудиторські (контролюючі) групи 

Суду створені і функціонують відповідно до умов чинних Правил процедури Суду, 

вони здійснюють попередню підготовку матеріалів перевірок Суду. Комітети Суду 

мають компетенцію опрацьовувати питання, які не належать до сфери діяльності 

жодної з груп.  

Групи та комітет очолюють голови (декани). Суд Аудиторів може 

створювати внутрішні відділення для схвалення певних категорій звітів чи 

висновків відповідно до положень, зазначених у Правилах Процедури Суду. 

Генеральний Секретар Суду відповідає за кадрові ресурси, зв’язок із засобами 

масової інформації, фінансування Суду та функціонування служби перекладу. 

Генеральний Секретар Суду Аудиторів обирається таємним голосуванням, за 

процедурою, аналогічною виборам Голови Суду. Генеральний Секретар керує 

Секретаріатом Суду та відповідає за його діяльність, він здійснює управління 

штатом та адміністративними органами Суду Аудиторів. Із дотриманням принципу 

колективної відповідальності Суд може уповноважувати одного або декількох 

членів здійснювати управлінські та кадрові заходи, із наступним звітуванням перед 

Судом20. 

Суд Аудиторів робить планування власної діяльності шляхом ухвалення 

робочої програми по багаторічній і річній основі. Багаторічний план дозволяє 

визначати та оновлювати стратегію розвитку Суду, а річний план встановлює 

специфічні завдання, які зроблені протягом року в питанні. На початку кожного 

року Голова Європейського Суду Аудиторів подає річну робочу програму Суду на 

розгляд Комітету бюджетного контролю Європейського Парламенту. Робоча 

програма містить список завдань щодо здійснення пріоритетних перевірок і 

розміщення ресурсів, потрібних для їх здійснення. 

Під час проведення кожної перевірки аудиторна група призначає зі свого 

складу доповідача, який несе відповідальність за попередню оцінку обставин справи 

і підготовку проекту рішення суду. Якщо справа виходить за межі компетенції 

окремої групи, доповідач призначається рішенням Суду. Графік проведення засідань 

Суду встановлюється Судом щорічно до початку нового року. Додаткові засідання 

можуть скликатися з ініціативи Голови Суду або по запиту як мінімум чверті зі 

складу суддів. Орієнтовний порядок денний для кожного засідання Суду аудиторів 

встановлюється його Головою. Такий порядок денний і будь-які запити щодо його 

змінення мають бути розміщені перед Судом, який ухвалює порядок денний до 

початку кожного засідання. Суд Аудиторів під час засідань забезпечує ведення 

протоколу. Засідання Суду відбуваються під керівництвом Голови Суду, або судді, 

який виконує його обов’язки, кворум засідання становить дві третини членів Суду. 

Засідання суду проводяться у закритому режимі, але Суд Аудиторів власним 

 
20 Rules of procedure of the Court of Auditors of the European Communities: done at Luxembourg, 8 December 2004 // 

OJEC. – L.18. – 20.1.2005. – P. 7. 



рішенням може провести відкрите засідання, часовий інтервал засідань 

встановлюється ad hoc. 

Суд Аудиторів приймає рішення на засадах колегіальності, ґрунтуючись на 

матеріалах, отриманих групами та комітетами під час проведення досліджень та 

експертиз. Рішення Суду приймається більшістю присутніх суддів, у випадку 

рівного розподілу їх голосів вирішальним стає голос Голови Суду. У разі 

необхідності Суд може ad hoc вирішити щодо проведення процедури ухвалення 

рішення у письмовій формі. Усі звіти, повідомлення, думки, спостереження, 

затвердження, гарантії і інші документи, прийняті Судом Аудиторів мають бути 

опублікованими у офіційних видання ЄС на усіх державних мовах Співдружності, 

кожний переклад засвідчується підписом Голови Суду. 

Розглянемо діяльність ще одного органу, який належить до системи судової 

влади ЄС – Європейського Трибуналу цивільної служби (англ. Civil Service Tribunal). 

В окремих джерелах цей орган називають, як «Трибунал у справах цивільної служби 

ЄС». Трибунал було створено 2 грудня 2005 р., як спеціалізований орган для 

вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням служби в органах та установах ЄС. Ця 

компетенція до 2005 р. належала Суду першої інстанції ЄС. Виокремлення 

спеціального органу було обумовлено зростанням кількості персоналу ЄС (зараз він 

налічує приблизно 35 000 осіб) та великою кількістю спорі що виникають під час їх 

діяльності. Зараз Трибунал розглядає приблизно 150 справ на рік, які стосуються як 

питань трудових правовідносин (оплати праці, кар’єри, накладання стягнень, і т.ін.), 

так і системи соціального страхування (хвороба, старість, нещасні випадки за 

роботою). Трибунал не розглядає справи пов’язані із спорами службовців держав-

членів ЄС. 

Трибунал цивільної Служби складається з семи суддів, яких призначає Рада 

ЄС на термін у шість років, із можливістю переобрання. Кандидатури Раді ЄС 

висуває спеціальний комітет, створений з семи осіб, вибраних Радою серед 

колишніх суддів Європейського Суду Справедливості, Суду першої інстанції ЄС, та 

адвокатів із визнаною у ЄС компетентністю. Призначаючи суддів, Рада ЄС має 

забезпечити географічно збалансований склад Трибуналу, із максимальним 

урахуванням інтересів держав-членів ЄС та їх правових систем. Судді Трибуналу 

вибирають Голову зі свого складу терміном на три роки із можливістю 

переобрання. Також судді Трибуналу обирають Секретаря (Реєстратора) 

терміном на шість років. У Трибуналі існує власний секретаріат, але для вирішення 

різних адміністративних та мовних проблем він користується штатом 

Європейського Суду Справедливості. 

Трибунал розглядає справу в рамках діяльності палат, які складаються з трьох 

суддів. Якщо справа визнана Трибуналом трудною або якщо рішення з неї матиме 

особливу важливість, вона може розглядатися Трибуналом у повному складі. В 

окремих випадках Трибунал може засідати у форматі палати з п’яти суддів, або 

надавати справу окремому судді для прийняття рішення. 

Як правило, судовий розгляд включає в себе письмову та усну складові. 

Розгляд справи розпочинається з отримання позову (заяви), складеного адвокатом, 

Секретарем Трибуналу, який відкриває розгляд справи та надсилає позов стороні, 

проти якої він є спрямованим, ця сторона може готувати власну позицію протягом 



двох місяців. Трибунал може надати матеріали, представлені відповідачем, стороні, 

що надала позов. До справи можуть бути залученими і треті зацікавлені сторони. 

Усна частина розгляду справи проходить у формі судових дебатів, ця частина 

процесу є відкритою. Судді можуть під час дебатів ставити питання до сторін та їх 

представників. Суддя-доповідач на цій часті процесу оприлюднює попередній 

протокол, у якому вказуються істотні обставини справи та вказуються обставини, з 

яких сторони мають надати додаткову інформацію.  

Висновок до питання № 3. Питання оплати витрат, мови процесу та 

застосування судом запобіжних заходів у Трибуналі цивільної служби є 

аналогічними в процедурному аспекті до відповідних рис процесу Суду першої 

інстанції ЄС, які ми розглядали вище. Рішення, ухвалені Трибуналом цивільної 

служби, можуть бути оскаржені протягом двох місяців до Суду першої інстанції ЄС, 

але виключно з питань законності та процедури. У той же час на всіх стадіях 

процедури Трибунал, на відміну від інших судових органів ЄС, робить спроби щодо 

досягнення доброзичливого врегулювання спору між сторонами. 

 

4. Захист прав людини у судових органах ЄС. Співвідношення судових органів 

ЄС та Європейського Суду з прав людини 

 

Європейське співтовариство почало своє існування з поглядом, що воно є 

економічною організацією без будь-якого впливу на права людини. Завдяки цьому 

компетенція Європейського Суду Справедливості не включала перевірку 

відповідності певних правових актів і дій вимогам захисту цих прав. 

Підтверджуючи своє місце в цій сфері, Суд Справедливості зазначив в кінці 50-х рр. 

ХХ ст. в справі Stork, що він «не уповноважений розглядати скаргу, що стверджує 

про порушення принципів німецького конституційного права», а саме принципів, 

що забезпечують особисті свободи. Разом з тим, подальше визнання важливості 

прав людини як одного з основних факторів демократичного суспільства примусило 

Суд розпочати діяльність з їх захисту.  

Дослідники визнають, що шлях Європейського Суду Справедливості до 

захисту основних прав як важливої складової системи європейського права 

відбулась через національні системи права. Приблизно у 70-х рр. ХХ ст. Суд 

Справедливості визнав, що він також має захищати права людини. У справі Stauder, 

де мало датись тлумачення положень законодавства Співтовариств, за зауваженням 

німецького суду, який був стурбований тим, що нормативний акт Співтовариства 

може порушити фундаментальні права, Суд зміг надати тлумачення, яке вирішувало 

цю складність, та вперше визнав цю проблему: «Трактоване таким чином 

положення не містить нічого, що мало б змогу зашкодити фундаментальним правам 

людини, що передбачені загальними принципами права співтовариства та 

захищаються Судом»21.  

З самого початку розвитку свого прецедентного права, Європейський Суд 

Справедливості зазначив, що положення договорів ЄС, а також директиви та інші 
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нормативні акти, що базуються на цих договорах, мають бути прямо застосовані, 

якщо це дозволяє їх зміст. Суди деяких держав-учасниць сприйняли такий підхід 

після деяких сумнівів. Наприклад, широко відомим є «діалог» між Європейським 

Судом Справедливості та Конституційними судами Німеччини 

(Bundesverfassungsgericht) та Італії (Corte Constituzionale). Обидва суди зайняли 

неухильну позицію щодо захисту прав людини, як своєрідний імунітет проти 

можливості повторення того політичного розвитку, що привів до встановлення 

фашистської диктатури в цих країнах. У 1974 році Конституційний суд Німеччини у 

справі Internationale Handelsgesellschaft зазначив, що, оскільки відповідні стандарти 

прав людини не існують в праві Європейських Співтовариств, Конституційний суд 

не вважає себе обмеженим у компетенції пильно перевірити нормативні акти ЄС 

щодо їх відповідності стандартам прав людини, які існують в національному 

законодавстві, та у разі необхідності визнати ці акти недійсними або відмінити їх 

дію на території Німеччини. Однак, у пізніших рішеннях Конституційний суд 

Німеччини, визнаючи великий прогрес Європейського Суду Справедливості, 

зазначив, що ця установа забезпечує достатньо високий рівень захисту 

фундаментальних прав у праві ЄС, тому відсутня необхідність перевіряти акти ЄС 

на предмет їх відповідності стандартам прав людини22.  

Лише через десять років Судом було зазначено, що захист основних прав на 

європейському рівні був «надихнутий конституційними традиціями спільними для 

держав-учасників». В справах Internationale Handelsgesellschaft та Nold, при 

відсутності спеціальних нормативних положень про захист фундаментальних прав в 

основних договорах, Суд Справедливості зміг встановити принципи такого підходу:  

фундаментальні права є невід’ємною частиною неписаних загальних 

принципів права, у дотриманні яких Суд має переконатися в рамках структури і 

цілей Співтовариства, та Суд має компетенцію також в ситуаціях, коли вказане 

право не передбачається Договорами ЄС, перевірити, чи не порушує акт 

Співтовариства фундаментальні права;  

в таких справах Суд керується міжнародними договорами щодо захисту прав 

людини, що підписані державами-учасницями, та спільними для них 

конституційними традиціями. Ці джерела повинні аналізуватися у світлі права 

Співтовариства.  

Наступний крок полягав в ідентифікації таких міжнародних договорів. Не 

викликало сумнівів те, що основним договором, який стосувався захисту прав 

людини, в Європі, є Європейська Конвенція з прав людини. Перше розширене 

посилання на положення цієї Конвенції було зроблено в 1983 р. у справі Rutili, щодо 

тлумачення ст. 48 Договору про утворення Європейських Співтовариств пов‘язаної 

зі свободою пересування працівників. У справі Cinetheque, Суд Справедливості 

охарактеризував захист прав людини (повага прав людини як необхідна умова 

законності) як свій інституційний обов’язок «переконатися у дотриманні 

фундаментальних прав в сфері права Співтовариства». Справа Cinetheque є 
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важливою з точки зору того, що рішення по ній винесене до прийняття Єдиного 

Європейського Акту і до Договору про Європейський Союз, тобто в епоху, коли 

права людини не були ще не тільки згадані, але на них не було навіть жодного 

натяку в Договорах Співтовариства. Ця відсутність, однак, не позбавляла Суд 

обов’язку переконатися, що права людини не були порушені. Такий обов’язок, який 

Суд поклав на себе, не відноситься до явно вираженої цілі, що передбачена 

Договором, але, як було презюмовано, є необхідним для забезпечення нормального 

функціонування Співтовариства.  

Суд Справедливості і далі дотримувався такого підходу та звертався до інших 

статей Конвенції. Зокрема, в справі Johnston, Суд прямо зазначив, що «принципи, на 

яких базується Європейська Конвенція, повинні братись до уваги в праві 

Співтовариств». Суд зробив посилання на ст. 6 та 13 Конвенції і в рішенні по справі 

Heylens. Оскільки Європа почала все більше і більше перейматися правами людини, 

це робив і Суд Справедливості. З метою відновити послаблену економіку у 1986 

році приймається Єдиний Європейський Акт (далі – ЄЄА). У його преамбулі 

сказано, що держави-учасниці «вирішують працювати разом для подальшого 

розвитку демократії на базі фундаментальних прав, визнаних в конституціях і 

законах держав-учасниць, в Конвенції про захист прав людини і основних свобод та 

Європейській соціальній хартії, зокрема свободи, рівності та соціальної 

справедливості». Таким чином, Суд Справедливості був наділений повноваженнями 

забезпечувати належний чин вирішення проблем захисту прав людини в ЄС, та 

прийняв цю місію, посиливши захист прав людини в ряді справ.  

У практиці Європейського Суду Справедливості до ухвалення 

Маастрихтського Договору не була чітко врегульована проблема захисту прав 

людини. Так, Суд у 1994 р. вважав, що він має обмежені можливості впливати та 

відхиляти національні акти, які стосувались фундаментальних прав. В справі T.Port 

v. Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung, Суд однак зазначив, що «інституції 

Співтовариства мають реагувати, особливо коли перехід до загального ринку 

порушує певні фундаментальні права учасників ринкових відносин, такі як право 

власності, право займатися певною професійною чи комерційною діяльністю». 

Таким чином, Суд відмежовувався від заходів, які можуть порушувати права 

людини та встановив позитивний обов’язок здійснювати певні заходи для того, щоб 

переконатися, що певні права не будуть під загрозою23.  

Наступним важливим кроком є посилання Європейського Суду 

Справедливості на судову практику Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ). В перший раз Судом Справедливості це було зроблено у справі P/S and 

Cornwall County Council. Власне посилання СЄС на судову практику ЄСПЛ 

зводилось в цій справі до визначення статусу особи, що змінила стать (справа Rees 

v. the UK ). Такий висновок попередив можливе порушення права на заборону 

дискримінації, закріплене в Конвенції з прав людини. Тому ЄСПЛ вирішив пізніше в 

справі Bosphorus, що Суд Справедливості забезпечує адекватний рівень захисту 
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прав людини. Суд Справедливості діяв в цій ситуація як Верховний Суд будь-якої з 

держав-учасниць Конвенції, ставлячи таким чином ЄС на один рівень з ними.  

Серед інших справ, в яких Суд Справедливості зробив пряме посилання на 

практику ЄСПЛ є справа Baustahlgewebe GmbH, у якій заявник оскаржив рішення 

Суду першої інстанції ЄС та припустив, що оскільки процедура розгляду апеляції 

була тривалою, Суд першої інстанції порушив право заявника на розгляд його 

справи протягом розумного строку як закріплено в статті 6 Конвенції з прав 

людини. Оцінюючи розумність тривалості судового розгляду, Європейський Суд 

Справедливості прямо процитував судову практику ЄСПЛ. Деякі автори 

посилаються на рішення в цій справі як на один з найбільш визначних прикладів, 

коли Суд «прямо і неопосередковано послався на судову практику ЄСПЛ та коли 

судді Суду Справедливості «діяли як справжні захисники прав людини».  

Хоча Суд Справедливості був створений як контролюючий механізм в сфері 

економічних свобод, його еволюція демонструє, що захист прав людини переважив 

по відношенню до економічних свобод в тому випадку, коли вони опинились на 

одних терезах. Суд Справедливості у справі Familiapress зазначив, що «там де 

держава-учасник спирається на вимоги, такі як забезпечення різноманітності преси, 

для того щоб виправдати правила, які скоріше за все створять перешкоди для 

вільного обігу товарів, таке виправдання повинно трактуватись в світлі загальних 

принципів права та зокрема захисту прав людини». Такий підхід був пізніше 

підтверджений в справі Schmidberger, Internationale Transporte und Planzuge. У справі 

Omega Spielhallen und Automatenausfstellungs GmbH Суд Справедливості зазначив, 

що «оскільки і Співтовариства, і держави-учасниці покликані поважати основні 

права, захист цих прав являється законним інтересом, який, в принципі, виправдовує 

обмеження зобов’язань, передбачених правом Співтовариств, навіть якщо це є 

свобода, гарантована Договором, така як свобода надавати послуги»24.  

На теперішній час ЄС зробив власний внесок у справу захисту прав людини та 

має власну «внутрішню» історію такого захисту. Наприклад, положення щодо 

захисту прав людини були внесені в ряд договорів ЄС. Однак нещодавні 

покращення мають розглядатися з огляду на стартову позицію захисту прав людини. 

Мабуть було б точніше сказати, що ЄС «наздогнав» зараз те, що було стартовою 

точкою інших утворень. Але той факт, що ЄС зробив свій внесок у справу поваги до 

фундаментальних прав людини, передбачених Європейською Конвенцією, не 

означає, що Конвенція, яка ратифікована всіма державами-учасницями ЄС, має для 

нього юридичну силу. Всі держави-учасниці ЄС ратифікували Конвенцію та, 

відповідно, інкорпорували її у свої національні законодавства. Таким чином ЄСПЛ 

має юрисдикцію щодо можливих порушень прав людини в цих державах, але це не 

означає автоматично, що він має необхідну компетенцію, коли мова йде про 

нормативні акти ЄС. Питання зовнішнього контролю ЄСПЛ щодо актів ЄС на 

сьогоднішній день залишається відкритим. Багато юристів вважають, що ЄСПЛ має 

беззаперечну компетенцію щодо актів ЄС (так, ніби de facto ЄС є стороною 

Конвенції). Але, в такому разі, зовнішній контроль ЄСПЛ стосувався б не тільки 
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законодавства та адміністративних актів ЄС, але й рішень Європейського Суду 

Справедливості. В той час, як цей суд може переглядати рішення Суду Першої 

Інстанції, він залишається останньою інстанцією щодо питань права ЄС та, на 

відміну від рішень останніх інстанцій національних судів, його рішення не можуть 

бути предметом контролю ЄСПЛ.  

Наступним кроком на шляху наближення ЄС до сфери захисту прав людини є 

Амстердамський Договір, введений в дію 1 травня 1999 р. Цей акт ЄС став спробою 

перенести права людини на перший план, а також надати необхідні вказівки і 

прояснити певну неясність по відношенню як до Суду Справедливості, так і до 

ЄСПЛ. Договір вказав, що ЄС «створено на принципах свободи, демократії, поваги 

до прав людини і фундаментальних свобод, та верховенства права, принципів, що є 

загальними для держав-учасниць». Одним з найважливіших положень в цьому сенсі 

є стаття 6 (2) Договору, яка встановлює, що «Союз має поважати фундаментальні 

права, гарантовані Європейською конвенцією про захист прав людини і основних 

свобод, та оскільки вони витікають з конституційних традицій спільних для держав-

учасниць, як загальні принципи права Співтовариства».  

Ніццький Договір 2000 р. формально представив Хартію Фундаментальних 

прав ЄС – один з найбільш змістовних документів щодо прав людини. Хартія була 

створена з метою надати Європейському Суду Справедливості чіткі вказівки (та 

більшу свободу дій щодо скасування актів держав-учасниць) в області 

фундаментальних прав. Втім, Хартія не була прийнята при розгляді Ніццького 

договору через недосягнення згоди державами-учасницями та не вступила в законну 

силу. Однак, ще залишається неясним, чи буде Суд Справедливості 

використовувати її положення як джерело права. Наприклад, у справі Krombach Суд 

послався на Конвенцію з прав людини, а не на Хартію. У той же час, починаючи з 

2002 р., ЄСПЛ послався на положення Хартії як на джерело права щонайменше у 

шести рішеннях.  

Таким чином, Суд Справедливості має гарантувати захист фундаментальних 

прав людини на рівні ЄС, оскільки приватні заявники скаржаться на недостатній 

рівень такого захисту, а національні суди визнають верховенство права ЄС тільки за 

умови, що останнє гарантує дотримання фундаментальних прав. Існує побоювання, 

що зростання ролі ЄС в області захисту прав людини призведе до того, що Суд 

Справедливості замінить ЄСПЛ як суд з прав людини. Говорячи про роль Суду 

Справедливості у захисті фундаментальних прав, хочеться процитувати один з 

експертних звітів: «Суд Справедливості заслуговує на величезну повагу за 

новаторство у захисті фундаментальних прав в законодавчому порядку 

Співтовариств, в той час як самі Договори обходили цю тему мовчанням. Саме Суд 

надав належне місце фундаментальним принципам поваги прав людини, що 

окреслили весь подальший розвиток»25.  

Таким чином, в судовій практиці Суд Справедливості, пов’язаній із захистом 

прав людини відбулась значна еволюція протягом останніх 50 років. Цей процес 

почався із загального визнання принципів захисту прав людини та закінчився на 
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даний момент прямим зверненням до практики ЄСПЛ у випадках, коли питання 

перед Судом Справедливості стосуються основних прав та свобод. Суд 

Справедливості звертається до положень Конвенції з прав людини та судової 

практики ЄСПЛ частіше і більш рішуче, ніж раніше.  

Велику актуальність набувають теоретичні та практичні проблеми 

розмежування компетенції ЄСПЛ та Європейського Суду Справедливості. 

Потрібно зауважити, що Європейські Співтовариства та Раду Європи на момент їх 

створення не можна було розглядати як дві конкуруючі міжнародні структури. На 

відміну від Ради Європи, створеної визначально як міжнародна організація з певним 

статусом, Європейський Союз, який ніколи такою організацією не являвся, є на 

даний момент скоріше конфедерацією країн, аніж схемою реалізації певної 

міжнародної угоди, як це було на початку. В процесі розвитку Європейських 

Співтовариств (особливо зі створенням Європейського Союзу) їх політичні цілі – 

європейська інтеграція та співробітництво у сферах відмінних від економічної – 

стали наближатись до цілей Ради Європи. Зокрема, що стосується прав людини, то з 

певного моменту почалась певна інституціональна конкуренція між Європейським 

Союзом та Радою Європи – принциповою європейською структурою захисту прав 

людини. Протягом тривалого часу ЄС забезпечував судовий захист лише тих прав, 

які мали економічне походження та були пов’язані з «чотирма свободами» (свобода 

обігу товарів, труда, послуг та капіталу) та іншими питаннями, що поставали в 

зв’язку з його створенням. В той же час Рада Європи завжди сягала більш «високих» 

матерій – таких як права людини, демократичний розвиток та забезпечення миру та 

безпеки у Європі. Дослідники зазначають, що навряд чи можна було безсумнівно 

передбачити, що два наднаціональні суди – Європейський Суд Справедливості та 

Європейський суд з прав людини – можуть перетнутися або втрутитися в 

юрисдикцію один одного.  

Компетенція ЄСПЛ обмежена перевіркою виконання країною зобов‘язань, 

взятих на себе у відповідності з Європейською Конвенцією з прав людини. Схема 

контролю, що передбачає створення окремого контролюючого органу, є типовою 

для багатьох міжнародних договорів, хоча у даному випадку, в зв‘язку з певними 

особливостями ЄСПЛ, її можна охарактеризувати як унікальний механізм. Велика 

кількість практиків і вчених називають ЄСПЛ найбільш ефективною моделлю 

контролю за виконанням положень міжнародного багатостороннього договору і, 

відповідно, захисту прав людини, але, як би там не було, компетенція Суду 

обмежена тою метою, заради якої було підписано договір, що його виконання 

покликаний контролювати Суд і у відповідності з яким цей Суд було створено. Що 

стосується Європейського Суду Справедливості, то мета його створення є в чомусь 

подібною, хоча сфера його контролю є значно ширшою. Компетенція цього Суду 

була визначально обмежена вирішенням питань в економічній сфері; але за більше 

ніж півстоліття після свого заснування це утворення вийшло далеко за рамки 

економічного союзу, набираючи все більше і більше риси наднаціонального. Це 

призвело до того, що розширилось коло питань, які поставали перед Європейського 

Суду Справедливості, і ці питання стали включати в себе проблему захисту прав 

людини.  



Вплив Європейських Судів на європейські країни здійснюється різною мірою. 

Компетенція ЄСПЛ у кожній країні залежить від того, чи були положення Конвенції 

з прав людини були трансформовані в національне право (у Великобританії, Данії) 

або розглядаються національними судами як такі, що самі по собі мають силу 

закону (у Франції, Бельгії). Але така різниця жодним чином не стосується права 

Європейських Співтовариств, що визначально має пряму дію.  

Треба зазначити, що два Європейські Суди не тільки працюють по-різному, 

але і по-різному співвідносяться з судами національного рівня. ЄСПЛ є набагато 

більш ізольованим ніж Європейського Суду Справедливості, його роль полягає у 

перевірці, чи було порушення Конвенції на національному рівні. Це означає, що, 

застосовуючи санкції до держави, страсбурзькі судді мають здійснити оцінку 

судових рішень на національному рівні, в той час як заявник може звернутися до 

ЄСПЛ тільки після вичерпання всіх ефективних національних засобів захисту своїх 

прав. Співвідношення люксембурзького суду з національними судовими системами 

побудовано на менш ієрархічному механізмі. Договір ЄС, з метою однакового 

застосування положень законодавства ЄС, заснував систему «попередніх рішень»: 

якщо національні суди стикаються з проблемою тлумачення Договору (або інших 

нормативних актів ЄС), вони можуть зробити запит до Європейського Суду 

Справедливості з метою отримання попереднього рішення щодо будь-яких проблем 

тлумачення в справі, яка знаходиться на їх розгляді; а Верховні суди зобов’язані 

зробити такий запит до Європейського Суду Справедливості, і таким чином 

національні суди отримують чітку вказівку слідувати тлумаченню Суду.  

ЄСПЛ підтримує такий підхід Європейського Суду Справедливості, зокрема, у 

1993 році, Європейська Комісія з Прав Людини заохотила національні суди 

звертатися з попередніми запитами до Європейського Суду Справедливості у 

справах, та зазначила, що відмова національного суду звернутися за порадою до 

цього Суду може призвести до порушення Конвенції та суперечити статті 6 

Конвенції (право на справедливий судовий розгляд), особливо якщо така відмова 

національного суду носить явно упереджений характер.  

В той же час Європейська Конвенція не передбачає подібну систему 

попередніх звернень. Національні суди не можуть ініціювати процес у ЄСПЛ, а 

індивідуальні заявники можуть це зробити тільки після вичерпання всіх ефективних 

національних засобів захисту порушених прав. Конвенція не говорить, ані прямо, ні 

опосередковано про те, що національні суди повинні дотримуватись тлумачення 

Конвенції, розроблене ЄСПЛ – це справа національного законодавства або 

національної практики. Більша частина конфліктів між Європейським Судом 

Справедливості та ЄСПЛ виникає через те, що певне право тлумачиться у різному 

об’ємі та до різних меж. Це стосується, зокрема, права на справедливий судовий 

розгляд, якому присвячено найбільше уваги з боку страсбурзького суду. Наприклад 

у справі Emesa Sugar, Європейський Суд Справедливості не так давно відважився 

зазначити, що прецедентне право ЄСПЛ щодо рівності сторін у процесі не може 

бути застосовано відносно ролі Генерального Адвоката.  

Також обидва суди мають різні підходи стосовно питання обмеження захисту 

тих чи інших прав у випадку колізії між правами приватних осіб. Відповідно до 

юриспруденції ЄСПЛ, певні дозволені обмеження можуть застосовуватися до 



певних прав. В деяких випадках, щоб переконатись, що застосовані обмеження не 

звужують обсяг права до такої межі, що торкається самої суті права та позбавляє 

його ефективного захисту, Суд має впевнитися, що ці обмеження можна 

передбачити, вони зроблені відповідно до закону та встановлені законом, а також 

мають законну мету (цей перелік не є вичерпаним). Більш того, обмеження будуть 

відповідати положенням Конвенції, якщо існує розумна пропорційність між 

застосованими заходами та метою, що має бути досягнутою26.  

Європейський Суд Справедливості створив у своєму прецедентному праві 

інші критерії визначення того, чи є виправданим застосоване обмеження права. Таке 

обмеження має відповідати цілям загального інтересу, що переслідує 

Співтовариство та не повинно створювати непропорційне та неприпустиме 

втручання, яке порушує саму сутність гарантованого права. Наприклад, у справі 

Familiapress, йшла мова про австрійське законодавство, що забороняло вільний 

продаж періодичних видань, які містили конкурси з призами. Наслідком цього було 

те, що закордонні періодичні видання, що містили такі конкурси та були цілком 

легальні в своїх власних країнах, могли бути заборонені в Австрії. Ці обмеження 

були оскаржені до Європейського Суду Справедливості як такі, що є несумісними з 

принципом вільного руху товарів, що захищається ЄС. Суд зазначив, що для оцінки 

виправданості такого обмеження необхідно також взяти до уваги фундаментальні 

права, включаючи свободу вираження поглядів, гарантовану ст. 10 Конвенції з прав 

людини. В той же час ЄСПЛ, навіть у більш принциповій ситуації, коли мова йшла 

про заборону поширення в Ірландії інформації щодо клінік абортів у Сполученому 

Королівстві, відмовився визнати пропорційним таке втручання у право, гарантоване 

ст. 10 Конвенції та прийшов до висновку про існування порушення.  

Наднаціональна роль обох судів передбачає, що в першу чергу національні 

суди мають вирішити, яким саме чином забезпечити дотримання фундаментальних 

прав в контексті власних систем законодавства. Надання державі певних меж 

розсуду (margin of appreciation) є цілком логічною позицією, що зважує на певні 

специфічні особливості однієї країни у порівнянні з іншою. ЄСПЛ вважає, що 

подекуди національні суди займають кращу позицію для того, щоб оцінити 

специфічні вимоги певної ситуації.  

В контексті ЄС доктрина меж розсуду є більш делікатною з огляду на спільне 

законодавство, вимогу однорідності та економічний характер загального ринку: в 

системі права ЄС абсолютно природним є однакове (недискримінаційне) 

відношення до суб’єктів права, що належать до будь-якої з держав. Але що 

стосується фундаментальних прав, межі такого захисту варіюються від держави до 

держави. Та через досить значні розбіжності між обставинами – завдяки 

культурним, історичним, релігійним та іншим факторам – в різних державах-

учасницях, певна свобода дій залишена Європейським Судом Справедливості 

національним судам. Стандарти, що відрізняються від стандартів ЄС, можуть бути 

застосовані на законній основі, якщо вони відповідають праву ЄС.  

 
26 Чумаченко Т.А. Кризис судебной власти в европейском союзе: пути решения в свете отказа государств-членов от 

ратификации конституции для Европы // Право и политика. – 2007. – № 11. – С. 99. 



Інша суттєва відмінність між ЄСПЛ та Європейським Судом Справедливості 

полягає у сфері прав, що захищаються, що становить первинну різницю в 

компетенції. Конвенція з прав людини та ЄСПЛ відмежовані від ідеалу економічної 

та політичної інтеграції, акумульованому в Європейському економічному 

співтоваристві. ЄСПЛ, наприклад, захищає майже виключно громадянські та 

політичні права. В той же час інтерпретація Європейським Судом Справедливості 

загальних принципів права Співтовариств включає захист прав людини, з огляду на 

їх важливість, відмічену засновниками Співтовариства ще з самого його початку. 

Отже, обидва суди захищають права людини на європейському рівні, але роблять це 

з різних підстав.  

Іншою проблемою подальшої взаємодії обох судів є питання верховенства 

законодавства ЄС, що захищається Європейським Судом Справедливості, та 

конституційної першості та універсальності прав людини, що захищаються 

ЄСПЛ. Суд Справедливості вважає, що норми внутрішнього законодавства держав-

учасниць в разі конфлікту завжди надають перевагу праву Співтовариств та що 

національні суди зобов’язані втілювати пріоритет права Співтовариств. В цій 

ситуації всі національні суди держав-учасниць Європейського Союзу поставлені в 

ситуацію, яка дозволяє їм скасовувати національні нормативні акти, якщо вони не 

відповідають положенням законодавства ЄС. Реалізація Конвенції має дещо схожий 

ефект, але не в такій прямій формі. Слідуючи тлумаченню Конвенції, що дає ЄСПЛ, 

національні суди затверджують пріоритет прав людини, який неухильно 

запроваджує ЄСПЛ. В той же час Суд Справедливості сприймається як установа, що 

лише проголошує захист прав людини, маючи при цьому суттєвий ухил на користь 

економічних прав та комерційних інтересів за рахунок справжніх фундаментальних 

прав людини. В ситуації, коли Європейський Союз не є формально стороною 

Європейської Конвенції з прав людини, фактичне посилання Судом Справедливості 

на практику ЄСПЛ може призвести до делікатних ситуацій. Тому можна сказати, що 

воно обмежується посиланням на «загальні принципи права», а тлумачення ЄСПЛ 

того чи іншого права розглядається як «роз’яснення» або як посилання «за 

аналогією».  

Однією з причин відсутності співпраці між двома судами є наявність 

невеликої частини конфліктуючої практики вирішення справ, яка найчастіше 

полягає в тлумаченні Судом Справедливості тих положень Конвенції з прав людини, 

які ще не попали в сферу розгляду ЄСПЛ. Потенційно це дуже небезпечна ситуація, 

оскільки формально лише ЄСПЛ має повноваження тлумачити положення 

Конвенції. Він також не є зв‘язаний рішенням Суду Справедливості у випадку 

прийняття ним кардинально протилежного рішення, це може створити 

проблематичну ситуацію, насамперед для національних судів, які не будуть знати, 

якій практиці слідувати.  

Висновок до питання № 4. Висновок ЄСПЛ у справі Bosphorus Airlines v. 

Ireland закріпив його попередню практику та встановив загальні принципи взаємодії 

двох правових порядків. Визнаючи автономність існування Суду Справедливості, 

ЄСПЛ поставив себе, тим не менше, в домінуючу позицію. Окреслена схема багато 

в чому нагадує відносини, які існують між ЄСПЛ та національними судами. До того 

часу, поки існує ефективний засіб захисту прав і він застосовується належним 



чином, ЄСПЛ не має підстав втручатись. Такий підхід по відношенню до 

Європейського Союзу ставить його на один рівень з сторонами-учасниками 

Конвенції. Відповідно, деякі вчені-юристи зробили висновок про фактичне 

приєднання Європейського Союзу до Європейської Конвенції, зроблене ЄСПЛ.  

Разом з цим, практика виправлення судової практики Суду Справедливості не 

означає його підпорядкування ЄСПЛ. За відсутності будь-якого формального 

приєднання Європейського Союзу до Конвенції з прав людини Суд Справедливості 

знаходиться в досить делікатній ситуації, балансуючи між вже визнаною 

необхідністю захисту прав людини та необхідністю інституціональної незалежності. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Європейський Суд Справедливості (англ. The European Court of Justice, фр. 

Cour de justice des Communautes europeennes) є одною з п’яти офіційних інституцій 

Європейського Союзу, найвищим судом ЄС, рішення якого не можуть бути 

оскаржені. Суд Європейських Спільнот в Люксембурзі був однією з перших 

інституцій Спільноти, заснованих Паризьким договором 1951 року. Римський 

договір 1957 року зобов’язав його наглядати за виконанням усіх європейських 

договорів. Поняття, пов’язані з судовою системою Європейського Союзу, 

виявляються складними для перекладу. Каменем спотикання неодмінно стає саме 

назва The European Court of Justice. Спроби дослівного перекладу, що їх деколи 

здійснюють, навряд чи є задовільними через те, що поняття justice слід у цьому 

контексті перекладати як «правосуддя» чи «юстиція», а не як «справедливість» 

(сполука «суд юстиції» є принаймні дивною); «Європейський суд правосуддя» 

містить повторення, небажане для термінологічної стрункості. Натомість німецький 

аналог цього поняття Europaeisches Gerichtshof («судова палата», «суд») дозволяє 

уникнути потреби перекладу слова justice, і перекласти European Court of Justice 

просто як «Європейський Суд» (за аналогією до перекладу International Court of 

Justice – «Міжнародний Суд»).  

Додамо, що у скороченні «Суд ЄС» виникає певна двозначність, оскільки 

абревіатура ЄС закріпилась у мові як відповідник Європейському Союзові. Однак 

через брак ліпшої пропозиції для скорочення назви «Суд Європейських Спільнот» і 

не припускаючи можливості вживати натомість термін «Європейський Суд», який 

традиційно асоціюється з Європейським судом з прав людини, окремі упорядники 

пропонують все ж вживати «Суд ЄС», пам’ятаючи, що ЄС у цьому випадку означає 

Європейські Спільноти. Іншими перекладами назви цієї установи є «Суд 

Справедливості Європейських Співтовариств» та «Європейський Суд 

Справедливості». Останній варіант ми вважаємо як такий, що у найбілішому ступені 

передає зміст назви та мету діяльності відповідної установи ЄС, та будемо вживати 

надалі. 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ № 6 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Право 

Європейського Союзу». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 6 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 6 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 



 

 ТЕМА № 7: 

 

“Правові питання інтеграції України до Європейського 

Союзу” 
 

2 години 

 

 

План: 

 

Вступ. 

1. Політико-правові засади європейської інтеграції України. 

2. Інституалізація процесу адаптації українського законодавства до права 

Європейського Союзу. 

3. Стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

Висновки. 

Рекомендована література: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 року. Відомості 

Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532). 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

4 листопада 1950 р. Офіційний вісник України.  1998 р.  № 13. 

3. Право Європейського Союзу: Підручник. 2-ге видання. А. В. Хрідочкін, 

П. В. Макушев, О. В. Леонова. Херсон: Відавничий дім «Гельветика». 2014. 448 с. 

4. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник за заг. ред. Р.А. 

Петрова. 3-тє видання. К.: Істина. 2010. 376 с. 

5. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. О. В. Філонов, В. П. 

Філонов, В. М. Бесчастний. За ред. Бесчастного В.М. К.: Знання. 2010. 366 с. 

6. Гердеґен М. Європейське право: пер. з нім. М. Гердеґен.  К.: К.І.С. 2008.  

524 с. 

7. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення  і Україна. К.: 

Юрид. Думка. 2005.  448 с.  

8. Трюхан В.  Інституційне  забезпечення  адаптації  законодавства 

України  до  надбання  спільноти  в  рамках  виконання майбутньої Угоди  про  

асоціацію Україна — ЄС Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.  

2011.   № 4.  С. 230-241. 

9. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та 

ін.  К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998.  Т. 1-6 : А-Г.  672 с. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначити політико-правові засади європейської інтеграції України, а також 

стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 



 

ВСТУП 

 

Європейська та Євроатлантична інтеграція є пріоритетним завданням 

зовнішньої політики України. Дії направлені на реалізацію цієї програми мають 

відповідати сучасним реаліям наших відносин з ЄС і містити завдання, втілення 

яких виведе Україну на якісно новий рівень відносин з цією організацією. 

Керуючись цими завданнями в рамках свого першого проекту Центр інтеграції 

України проводить програму, що розвиває гармонійні стосунки з громадянами 

інших країн, активно розвиває міжнародні стосунки, презентує країну, що активно 

рухається в напрямку інтеграції на взаємовигідних засадах, маючи достойні 

характеристики в області соціальної культури, мистецтва, науки та техніки, спорту, 

туризму та людських якостей. 

Україна, яка знаходиться в центрі європейського континенту, спираючись на 

безумовну повагу до норм демократичного громадянського суспільства, 

верховенства права, розвитку ринкових відносин на засадах вільної конкуренції, 

повинна зайняти належне місце та сприяти новим перспективам розвитку 

європейських та трансатлантичних відносин.  

Україна не повинна обирати між існуючими структурами європейського та 

євроатлантичного співробітництва, а повинна інтегруватися в них, надаючи 

позитивного поштовху їх подальшій трансформації. 

ЄС неодноразово висловлював прагнення визначити конкретні форми і шляхи 

допомоги в реалізації реформаторських зусиль керівництва України. Угода про 

партнерство та співробітництво з Європейським Союзом, Спільна стратегія, 

прийнята Радою Європи в Гельсінкі 1999 року, угода про стратегічне партнерство 

між ЄС та Україною надають численні можливості для співпраці й зближення, які 

слід максимально використати. На сьогодні Україна і Європейський Союз не мають 

альтернативи розвитку ефективної співпраці. 



1. Політико-правові засади європейської інтеграції України 

 

Проблема відносин між Україною і ЄС не обмежується "географічними" та 

"культурологічними" дискусіями на тему, є чи не є Україна складовою Європи. 

Важливішим є питання про те, чи має вона в не надто далекому майбутньому 

реальні шанси стати повноправним членом європейської спільноти і які кроки 

робляться для цього. 

Свого часу Україна першою з держав СНД стала членом Ради Європи. 

Стратегічною метою була проголошена європейська інтеграція. В інформаційних 

повідомленнях про результати зустрічі українського керівництва з лідерами держав-

членів ЄС незмінно говориться про підтримку прагнення України інтегруватися в 

ЄС. 

Практичне наповнення ідеологічних, історичних, геополітичних засад 

європейського покликання України було переведено у реальну площину вже на 

початку 1990-х років. Але воно не могло відбутися автоматично: політична воля 

керівництва держави, закріплена відповідними нормативно-правовими актами 

започаткували рух України шляхом до європейської спільноти. Ще в Постанові 

Верховної Ради УРСР від 25 грудня 1990 року “Про реалізацію Декларації про 

державний суверенітет України у сфері зовнішніх відносин” Уряду було доручено 

спрямувати зусилля на забезпечення безпосередньої участі Української РСР у 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Після проголошення 

незалежності України і проведення загальнонаціонального референдуму надійшла 

реакція Європи. 2 грудня 1991 року з’явилась Декларація Європейських 

Співтовариств щодо України, де було відзначено демократичний характер 

Всеукраїнського референдуму та пролунав заклик до України підтримувати з ЄС 

відкритий і конструктивний діалог, спрямований на забезпечення виконання всіх 

колишніх зобов’язань СРСР. У вересні 1992 р. відбулася перша зустріч Україна-ЄС 

на найвищому рівні між Президентом України Л. Кравчуком та Головою 

Єврокомісії Ж. Делором. Досягнуті домовленості дозволили розпочати переговори 

щодо укладання угоди і відкриття в Києві в жовтні 1993 р. Представництва Комісії 

Європейських Співтовариств в Україні. В “Основних напрямах зовнішньої політики 

України” схвалених Постановою Верховної Ради від 2 липня 1993 року визначалося, 

що перспективною метою української зовнішньої політики є членство України в 

Європейських співтовариствах, а також інших західноєвропейських або 

загальноєвропейських структурах за умови, що це не шкодитиме її національним 

інтересам. Було підкреслено, що з метою підтримання стабільних відносин з 

Європейськими співтовариствами Україна укладе з ними Угоду про партнерство і 

співробітництво, здійснення якої стане першим етапом просування до 

асоційованого, а згодом – до повного її членства у Європейському Союзі.  

Одним з перших практичних кроків в налагодженні співробітництва України з 

ЄС була Угода між Європейським Співтовариством та Україною від 1 січня 1993 

року “Про торгівлю текстильною продукцією”. 14 червня 1994 р. після тривалих 

переговорів в Люксембурзі було підписано Угоду про партнерство та 

співробітництво (УПС) між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами, з іншого. Україна ратифікувала УПС 10 листопада 1994 р., але 



чинності ця Угода набула лише 1 березня 1998 р., після ратифікації її усіма 

країнами-членами ЄС. Ратифікація була ускладнена тим, що в 1995 році до 12 країн 

Європейської Унії приєдналися Австрія, Фінляндія та Швеція.  

Торговельні положення УПС почали діяти вже з 1 червня 1995 р. на основі 

відповідної Тимчасової угоди. В червні  1995 р.  було відкрито Представництво 

України при Європейських Співтовариствах. Принципове для України мало надання 

з боку ЄС їй статусу країни з перехідною економікою.  В вересні 1997 р. було 

започатковано проведення самітів Україна-ЄС. Подібні саміти Європейський Союз 

проводить з лише з США, Японією, Китаєм та Росією – тобто країнами які за 

визначенням не планують приєднатися до ЄС. Вже в червні 1998 р., під час Першого 

засідання Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом у 

рамках УПС, голова українського уряду вперше заявив про прагнення України 

набути асоційоване членство в ЄС.  

Після набуття чинності УПС з’явився перший принциповий вітчизняний 

нормативний акт щодо Європейського Союзу. Президент України 11 червня 1998 р. 

своїм Указом затвердив Стратегію інтеграції України до ЄС, якою були визначені 

пріоритети діяльності органів виконавчої влади на період до 2007 року. Ця Стратегія 

визначила основні напрями спiвробiтництва України з Європейським Союзом - 

організацією, яка в процесі свого розвитку досягла високого рівня політичної 

інтеграції, унiфiкацiї права, економічного співробітництва, соціального 

забезпечення та культурного розвитку. Основними напрямами інтеграційного 

процесу визначені адаптація законодавства України до законодавства ЄС, 

забезпечення прав людини, економічна інтеграція та розвиток торговельних 

відносин між Україною та ЄС, інтеграція України до ЄС у контексті 

загальноєвропейської безпеки, політична консолідація та зміцнення демократії, 

адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС, культурно-освітня i 

науково-технічна інтеграція, регіональна інтеграція України, галузева співпраця, 

співробітництво в галузі охорони довкілля. Внутрішнє забезпечення процесу 

інтеграції України до ЄС покладалося на центральні та місцеві органи виконавчої 

влади України у співпраці з органами законодавчої влади, відповідними органами 

місцевого самоврядування. Керівництво стратегією інтеграції України до ЄС 

здійснював Президент України. Кабінет Мiнiстрiв України забезпечував реалізацією 

Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу.  

З метою доповнення і конкретизації Стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу в вересні 2000 року указом Президента України була 

затверджена Програма інтеграції України до Європейського Союзу. На відміну від 

Стратегії цей документ був значно більшим за обсягом і містив детально розписані 

кроки спрямовані на європейську інтеграцію нашої держави. В Програмі інтеграції 

України до Європейського Союзу було зазначено, що пріоритетність 

співробітництва України з Європейським Союзом та його окремими державами - 

членами пов’язана з тим, що це угруповання буде визначати напрями економічного 

прогресу та політичну стабільність в регіоні у довгостроковій перспективі. 

Програма інтеграції мала стати головним інструментом загальної стратегії на шляху 

наближення України до ЄС за всім спектром співробітництва - політичним, 

соціальним, фінансовим, економічним, торговельним, науковим, освітнім, 



культурним тощо. Структура Програми була побудована з урахуванням досвіду 

країн – кандидатів на вступ до ЄС. У Програмі було охоплено практично всі сфери 

суспільного життя держави з метою досягнення копенгагенських критеріїв, що 

випливають з цілей валютного, економічного та політичного союзу держав – членів 

ЄС і сформульовані Радою ЄС в червні 1993 року.   

Програма містила 140 розділів, кожний з яких мав такі частини: 

характеристика поточного рівня готовності України виконати відповідні 

зобов’язання у конкретній сфері для досягнення головної мети - набуття членства в 

ЄС; пріоритети (включаючи конкретні організаційні заходи щодо реформування 

окремих сфер суспільного життя країни та визначення найважливіших напрямів 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС); оцінку інституційних і, 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації визначених пріоритетів.  

Європейська Рада 10 грудня 1999 р. в Хельсінкі ухвалила Спільну стратегію 

ЄС щодо України (ССУ). Вона була спрямована на зміцнення відносин 

”стратегічного партнерства” між Україною та ЄС. В документі відзначалися 

європейські прагнення України і вітався її проєвропейський вибір. ЄС підтвердив 

свої зобов’язання щодо підтримки політичних та економічних перетворень в 

Україні, які мають забезпечити подальше її наближення до ЄС. Головними цілями 

Спільної стратегії проголошені: підтримка демократичних і економічних 

перетворень в Україні;  вирішення спільних проблем забезпечення стабільності й 

безпеки у Європі, зокрема співробітництво у галузі охорони навколишнього 

середовища, енергетики та ядерної безпеки; підтримка співробітництва між ЄС та 

Україною у контексті розширення ЄС, в тому числі у галузі права і внутрішніх 

справ. Стратегією була передбачена також реалізація спеціальних ініціатив, що 

включали вивчення можливостей надання технічної підтримки для проведення 

реформ у системі соціального забезпечення, сприяння у досягненні вимог СОТ, 

започаткування діалогу з цивільних та кримінальних питань, технічна модернізація 

кордонів України тощо.  

У сфері здійснення демократії, верховенства права та прав людини 

передбачалися підвищення уваги до важливості інституту Уповноваженого України 

з прав людини; обмін інформацією та досвідом з метою перегляду проектів 

Цивільного та Цивільно-процесуального кодексів; підтримку через проект ТАСІS 

"Українського центру з підготовки суддів"; з’ясування можливості започаткування 

за програмою ТАСІS спільних проектів ЄС та ОБСЄ щодо виконання Україною 

міжнародних зобов’язань у сфері демократії та прав людини; розширення співпраці 

між журналістами, розвиток незалежних засобів масової інформації, вивчення 

можливості допомоги у транслюванні по українському телебаченню Euronews. У 

сфері юстиції та внутрішніх справ серед іншого передбачалося  направлення місії 

експертів для аналізу механізмів боротьби з нелегальною міграцією; започаткування 

техніко-економічного дослідження для підготовки проекту у сфері боротьби з 

"відмиванням" грошей тощо. Європейський Парламент 15 березня 2001 р. ухвалив 

Резолюцію стосовно Спільної стратегії Європейського Союзу щодо України, в якій 

вперше було визнано право України стати членом ЄС.  

В грудні 2001 р. у Верховній Раді відбулися Парламентські слухання з питань 

реалізації державної політики інтеграції до ЄС, які вперше продемонстрували 



консолідацію зусиль Верховної Ради та Уряду України навколо курсу на 

європейську інтеграцію. Український парламент 20 червня 2002 року прийняв 

Звернення до парламентів, урядів та громадськості держав-членів Європейського 

Союзу, в якому закликав їх підтримати курс нашої держави на європейську 

інтеграцію, шляхом виведення взаємин з Україною на новий рівень розвитку, 

адекватний стратегічним зрушенням на європейському континенті та глибоким 

змінам, що відбуваються в Українській державі. Президент України Л.Кучма в 

вересні 2002 р. звернувся з Посланням главам держав і урядів держав-членів ЄС, в 

якому викладено бачення Україною шляхів подальшого зміцнення відносин 

розширеного ЄС з Україною. 19 квітня 2003 року  Указом спеціальним Президента 

було впроваджено в Україні День Європи.  

Закріплення європейського покликання України на законодавчому рівні 

відбулося законом України «Про основи національної безпеки України». В червні 

2003 року було чітко і однозначно зазначено серед пріоритетів національних 

інтересів інтеграцію України в  європейський  політичний,  економічний, правовий 

простір та в євроатлантичний безпековий простір. Україна розпочала адаптацію до 

нормативів ЄС власного законодавства, соціальної політики, захисту прав людини, 

культурно-освітньої та науково-технічної сфер, охорони здоров’я, довкілля тощо. 

Послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір.  

У підготовленій Європейською Комісією в березні 2003 р. концепції «Ширша 

Європа» було запропоновано, щоб відносини ЄС з сусідніми країнами надалі 

базувалися на двосторонніх Планах дій, які могли у перспективі замінити собою 

Стратегії ЄС щодо цих країн. При цьому передбачалося, що такий План дій для 

кожної конкретної сусідньої країни буде окремим, його розробка та схвалення 

відбуватимуться з урахуванням пропозицій зацікавленої країни. У червні 2003 р. 

Рада Європейського Союзу прийняла рішення щодо необхідності розробки такого 

документа з Україною. План дій Україна-ЄС мав визначати основні напрями 

співробітництва на найближчі 2-3 роки. Україна виходила з того, що однією з 

основних цілей Плану мало бути створення передумов для переходу до якісно нових 

відносин в усіх сферах співробітництва, а в торговельній сфері – до створення зони 

вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. План дій 

концентруватиметься на вирішенні проблемних питань у контексті виконання Угоди 

про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, заходах, спрямованих на 

просування України до Копенгагенських критеріїв, зокрема, зміцненні інституційної 

спроможності судової влади України, сприянні розвитку громадянського 

суспільства, забезпеченні верховенства права, захисті основних прав людини і 

громадянських свобод, продовженні адміністративної реформи, економічним 

реформам в Україні, зокрема, пенсійній та податковій, поліпшенні умов для 

розвитку малого й середнього бізнесу, здійснення заходів з метою наближення 

систем сертифікації та стандартизації до вимог COT тощо. Надання з боку ЄС 

чітких і адекватних стимулів для досягнення прогресу у реалізації зазначених цілей 

було ключовим для успішного виконання Плану дій. Імплементація Плану дій мала 

сприяти поступовому залученню України до єдиного ринку ЄС та участі у галузевих 

програмах ЄС, розбудові інфраструктурних мереж України, зокрема енергетичних, 

транспортних, телекомунікаційних тощо, та їхній інтеграції в загальноєвропейські 



мережі. Вона почала демонструвати реальну спроможність України рухатися у 

напрямі досягнення Копенгагенських критеріїв, підвищувати рівень економічного 

розвитку України та її інвестиційну привабливість.  

Однак останнім часом процес приведення у відповідність вітчизняної правової 

бази до законодавства ЄС набуває системного характеру, хоча проблеми і 

перешкоди на шляху виконання положень УПС все ще існують. Наприклад, 

недостатнім залишається рівень фінансування урядом програм з адаптації. Влітку 

2002 року Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні піднімав це 

питання. Виявилось, що державні програми у відповідній сфері станом на літо 2002 

року профінансовані лише на 10%. Таким чином, декларативні положення щодо 

побудови курсу на наближення української правової системи до правової системи 

ЄС не достатньо узгоджуються з реальними кроками, які здійснюються державою у 

цьому напрямі.  

Актуальними також залишаються питання неузгодженості дій органів 

виконавчої влади у сфері адаптації, відсутності механізму контролю Верховної Ради 

за відповідністю українського законодавства, а також проектів Законів, що 

знаходяться на розгляді парламенту, правилам і нормам СОТ;  недієвості механізму 

запобігання прийняттю рішень, які суперечать вимогам Світової організації торгівлі 

та положенням законодавства ЄС. 

Слід підкреслити, що можливість будь-якої європейської держави стати 

повноправним членом ЄС було передбачено Римським договором. У червні 1993 р. 

Європейська Рада на своєму засіданні в Копенгагені визнала право країн 

Центральної та Східної Європи на вступ до ЄС після досягнення ними вимог за 

трьома групами критеріїв, які дістали назву «Копенгагенських критеріїв»: 

– політичні – досягнення країною-кандидатом стабільності установ, які 

гарантують демократію, верховенство закону, а також дотримання прав людини й 

захист прав меншин; 

– економічні –  наявність розвинутої ринкової економіки та здатність 

витримати тиск конкуренції й ринкових сил у межах ЄС; 

– членські - спроможність узяти на себе зобов’язання, що випливають із 

членства в ЄС, зокрема, визнання завдань політичного, економічного та валютного 

об’єднання.  

Ці критерії вступу було підтверджено в грудні 1995 р. на засіданні 

Європейської Ради в Мадриді, де, крім того, підкреслювалася важливість 

перебудови адміністративних структур країни-заявника і створення умов для 

поступової гармонійної інтеграції в ЄС. Копенгагенські критерії незмінні для кожної 

з держав – кандидатів на вступ до ЄС і, з урахуванням євроінтеграційних прагнень 

України, обов’язкові й для неї.  

Хоча документи ЄС не містять чіткого переліку вимог за кожною з груп 

критеріїв, аналіз вимог до країн-кандидатів дає змогу визначити їхні основні 

складові. 

Основними складовими політичної групи критеріїв вступу до ЄС є: 

– забезпечення свободи парламентських, президентських виборів і виборів до 

місцевих органів влади;  

– ефективне місцеве самоврядування; 



– створення та розширення діяльності демократичних інституцій, неурядових 

організацій, забезпечення права на свободу об’єднання в громадські організації та 

політичні партії, партнерство з третім сектором сприяння розвитку громадянського 

суспільства; 

– сприяння діяльності незалежних засобів масової інформації, відсутність 

цензури; 

– зміцнення адміністративної спроможності; 

– прийняття законодавства, що надійно захищає права меншин, створення 

відповідних установ, здійснення заходів із протидії дискримінації у всіх сферах 

суспільного життя; 

– посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією; 

– вирішення питань правового забезпечення та посилення боротьби з 

відмиванням грошей; 

– запровадження громадського контролю за функціонуванням збройних сил; 

– створення дієвих надійних інститутів у сфері юстиції та внутрішніх справ; 

– забезпечення гарантії незалежності судової влади, оптимізація діяльності 

судів; 

– захист особистих прав і свобод. 

Перелік основних критеріїв може доповнюватись у ході переговорів із 

країнами-кандидатами. Крім того, ЄС залишає за собою право вирішувати питання 

про те, коли він буде готовий прийняти нових членів.  

Проведення реформ для досягнення відповідності копенгагенським критеріям, 

окрім створення умов для інтеграції України в ЄС, слугуватиме насамперед 

розв’язанню найскладніших проблем внутрішнього розвитку країни. 

Висновок до питання № 1. Очевидно, що наближення національної 

нормативно-правової бази до стандартів СОТ та Європейського Союзу потрібне не 

для Європейського Союзу та Світової організації торгівлі, а, насамперед, для 

України, оскільки приведення у відповідність української системи нормативно-

правових актів до положень європейського права підвищить ефективність 

вітчизняної економіки та рівень життя українських громадян, зміцнить засади 

демократії. В свою чергу демократизація державного управління є однією з 

головних передумов інтеграції України до Європейського Союзу. 

Але у відносинах України з ЄС багато питань залишаються відкритими. Перш 

за все, необхідно відмітити, що Україна з самого початку обрала більш повільний 

варіант інтеграції – угоду про партнерство і співробітництво, тоді як усі країни 

Центральної і Східної Європи пішли шляхом укладення угод про асоційоване 

членство в ЄС. На характер інтеграційних процесів та їх перспективи значний вплив 

здійснюють відмінності між двома допомоговими програмами Євросоюзу – TACIS і 

PHARE. 



2. Інституалізація процесу адаптації українського законодавства до права 

Європейського Союзу 

 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – це сукупність 

взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-

технічних процесів та заходів спрямованих на зближення законодавства України із 

сучасною європейською системою права шляхом проектування нового і внесення 

змін в чинне законодавство України з урахуванням загальних європейських 

стандартів, що відображені у чинному законодавстві Європейського Союзу та країн-

членів ЄС, а також шляхом забезпечення неухильного дотримання оновленого 

законодавства. У «Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» зазначено: 

«Адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у зближенні із 

сучасною європейською системою права...». Відповідний інституційний механізм 

створено після набуття чинності Угодою про партнерство та співробітництво між 

Україною та ЄС 4, статтею 51 якої передбачено зобов'язання України щодо 

поступового приведення національного законодавства у відповідність до 

законодавства Співтовариства у визначених сферах. 

Серед основних принципів Адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС були визначені такі: верховенство права; неухильність дотримання Україною 

взятих на себе зобов`язань за чинними міжнародними договорами; врахування 

сучасного становища українського суспільства; аналітичне обґрунтування 

запропонованих змін; колегіальність прийняття рішень; прозорість заходів 

регулювання.  

Метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС було створення 

умов для повноправного входження України в європейський правовий, економічний 

та соціальний простір шляхом зближення законодавства України із сучасною 

європейською системою права, що забезпечить розвиток політичної, 

підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний 

розвиток держави і сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, 

приведенню його до рівня, що склався у державах – членах ЄС.  

Кабінет Міністрів України в серпні 1999 року затвердив Концепцію Адаптації, 

яка передбачала, що діяльність з адаптації повинна провадитися як складова, 

інтегральна частина нормотворчої діяльності органів виконавчої влади на основі 

єдиної системи планування, координації та контролю. Кабінет Міністрів визначив 

порядок затвердження планів роботи органів виконавчої влади з Адаптації та 

встановлює додаткові вимоги щодо порядку розроблення проектів нормативно-

правових актів з урахуванням законодавства ЄС. Ще у 1998 році на Міністерство 

юстиції України покладено функцію координації діяльності центральних органів 

виконавчої влади щодо забезпечення Адаптації. У 1999 році  (у рамках 

запровадження єдиної системи планування, координації та контролю за 

нормотворчою діяльністю органів виконавчої влади) функції Міністерства юстиції в 

сфері Адаптації дещо розширюються, і на нього також покладається планування 

законопроектної роботи та роботи в сфері Адаптації і контроль за цією діяльністю. 

А зі створенням Національної ради з питань Адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу як консультативно-дорадчого органу на 



Міністерство юстиції покладено функцію організаційно-технічного забезпечення її 

діяльності. 

Таким чином, Міністерство юстиції виконувало в сфері Адаптації такі чотири 

основні функції: планування законопроектної роботи з Адаптації (за поданням 

центральних органів виконавчої влади), координація нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади, контроль за цією діяльністю, та організаційно-технічне 

забезпечення діяльності Національної ради. 

Керуючись положеннями ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною і ЄС, наша держава взяла на себе  зобов’язання вжити належні заходи для 

забезпечення поступового наближення та приведення національного законодавства 

у відповідність із законодавством ЄС. Стратегія інтеграції України до 

Європейського Союзу визначала, що адаптація законодавства є одним з основних 

напрямків інтеграційного процесу.  

В УПС були визначені 17 галузей, у яких у першу чергу слід мати адекватні 

норми: митне законодавство, закони про компанії, банківську справу, 

бухгалтерський облік і податки, інтелектуальна власність, охорона праці, 

фінансові послуги, правила конкуренції, державні закупки, охорона здоров’я та 

життя людей, тварин і рослин, навколишнє середовище, захист прав споживачів, 

непряме оподаткування, технічні правила і стандарти, закони та інструкції 

стосовно ядерної енергетики, транспорт. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року № 1496 „Про 

Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу” була першим комплексним документом серед нормативно-правових актів 

України, які регламентують питання адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. Вона визначила основні цілі, завдання, етапи та пріоритетні 

сфери процесу адаптації законодавства, а також передбачала здійснення відповідних 

організаційних заходів для його реалізації.  

Міжвідомча координаційна рада з адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС забезпечила розробку і впровадження цілої низки нормативних 

актів, спрямованих на реалізацію процесу адаптації законодавства, а саме 

Положення про порядок організації роботи центральних органів виконавчої влади з 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС, Положення про підкомісії 

Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, Положення про порядок підготовки плану роботи з адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу та інших 

документів.  

Указом Президента України від 9 лютого 1999 року № 145 „Про заходи щодо 

вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади” було закріплено, 

що Адаптація законодавства було невід`ємною складовою загального 

нормотворчого процесу в Україні. З цією метою було утворено Національну раду з 

питань Адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу як 

консультативно-дорадчий орган.  

В 2001 році Верховна Рада схвалила Концепцію Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Ця 

програма являла собою комплекс взаємопов`язаних окремих завдань з адаптації 



законодавства, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних 

напрямів створення сучасної правової системи України шляхом вдосконалення 

нормотворчої та нормозастосовчої діяльності органів державної влади та 

запровадження єдиної системи планування, координації та контролю роботи з 

адаптації законодавства.  

18 березня 2004 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України 

„Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу“. Цим законом вперше в українську національну правову 

систему без перекладу був введений термін acquis communautaire. Під аcquis 

communautaire (acquis) розуміється правова система Європейського Союзу, яка 

включає (але не обмежується ними) акти законодавства Європейського Союзу, 

прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ, тобто, acquis 

communautaire - це сукупність спільного правового надбання Європейського Союзу.  

В Законі «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу», було чітко визначено, що ця програма 

визначає механізм досягнення  Україною відповідності третьому Копенгагенському 

та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей механізм 

включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші 

додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосування. 

Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є 

досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з 

урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які 

мають намір вступити до нього. Адаптація законодавства України до законодавства 

ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, 

що, в свою чергу, є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики. В 

Програмі визначені загальні риси інституційного механізму адаптації законодавства, 

а саме роль Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Так, до 

повноважень Верховної Ради України, зокрема, віднесено забезпечення експертизи 

внесених всіма суб’єктами законодавчої ініціативи законопроектів на їх 

відповідність acquis communautaire на всіх етапах розгляду законопроектів, а також 

визначення цілей та завдань наступних етапів виконання Програми, встановлення їх 

часових рамок. Забезпечення виконання Програми було покладено на Кабінет 

Міністрів України, який щороку мав затверджувати план заходів з виконання 

Програми та передбачати в проектах Державного бюджету кошти на фінансування 

заходів з виконання Програми. Відповідно до Програми, органом, що координує 

роботу з виконання Програми та забезпечує реалізацію політики у сфері адаптації 

законодавства, був уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

адаптації, яким згідно з Указом Президента України було визначено Міністерство 

юстиції України. Таким чином, Мінюст відповідно до покладених на нього завдань 

мав: здійснювати експертизу (готувати висновки) щодо відповідності acquis 

communautaire проектів законів України та інших нормативно-правових актів, що за 

предметом регулювання належать до сфер, відносини в яких регулюються правом 

Європейського Союзу; організовувати роботу з підготовки щорічного плану заходів 

з виконання Програми, проводити моніторинг виконання Програми; здійснювати 



науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення 

виконання Програми, переклад актів acquis communautaire українською мовою, 

підготовку глосарія термінів acquis communautaire. Виконання зазначених завдань 

без відповідного посилення інституціональної спроможності Мінюсту було 

неможливим, оскільки їх реалізацію не можна було покласти на існуючий Центр 

європейського та порівняльного права, виходячи з того, що його статус не 

передбачав виконання владних повноважень, які відповідно до Указу Президента 

України „Про систему центральних органів виконавчої влади“ мали здійснюватись 

урядовим органом державного управління.  

Міністерством юстиції України у травні 2004 року був розроблений проект 

постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачалося створити відповідний 

інституційний механізм, здатний ефективно імплементувати acquis communautaire в 

національне законодавство, а саме, утворити Державний департамент з питань 

адаптації законодавства. 24 грудня 2004 року Урядом було прийнято рішення щодо 

утворення Державного департаменту на базі Центру європейського та порівняльного 

права. Структура Державного департаменту створена таким чином, щоб забезпечити 

виконання покладених на нього завдань, а саме: координацію роботи, пов’язаної з 

виконанням Програми, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів 

на відповідність законодавству ЄС та підготовку рекомендацій щодо їх 

вдосконалення, а також створення та функціонування загальнодержавної 

інформаційної мережі з питань європейського права.  

Слід зазначити, що державна політика України щодо адаптації законодавства 

формувалася як складова частина правової реформи в Україні та спрямовувалася на 

забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов’язкового врахування 

вимог законодавства Європейського Союзу під час нормопроектування, підготовки 

кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інституціонального, 

науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення 

процесу адаптації законодавства України.   

Висновок до питання № 2. Адаптація законодавства України була 

планомірним процесом, що включала декілька послідовних етапів, на кожному з 

яких повинен досягатися певний ступінь відповідності законодавства України до 

acquis Європейського Союзу. З урахуванням етапів адаптації законодавства 

визначалися етапи виконання Програми. Перший етап виконання Програми був 

розрахований на 2004–2007 роки. На цьому етапі виконання Програми у 

пріоритетних сферах адаптація законодавства України здійснювалася у такій 

послідовності: визначення актів acquis communautaire, які регулюють 

правовідносини у відповідній сфері; переклад визначених актів на українську мову; 

здійснення комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у 

відповідній сфері в Україні та в Європейському Союзі; розроблення рекомендацій 

щодо приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire; 

проведення економічного, соціального та політичного аналізу наслідків реалізації 

рекомендацій; визначення переліку законопроектних робіт; підготовка проектів 

законів України та інших нормативно-правових актів, включених до переліку 

законопроектних робіт, та їх прийняття; моніторинг імплементації актів 

законодавства України. Елементом адаптації законодавства мала стати перевірка 



проектів законів України та інших нормативно-правових актів на їх відповідність 

acquis communautaire з метою недопущення прийняття актів, які суперечать acquis 

Європейського Союзу.  

 

3. Стан та перспективи адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС 

 

Адаптація законодавства до норм Європейського Союзу є однією з 

найважливіших складових політики європейського вибору України та будь-якої 

іншої держави, яка йде шляхом європейської інтеграції. Цей процес формує основу 

усіх трьох опор Європейського Союзу (Європейські Співтовариства, спільна 

зовнішня політика та політика безпеки, спільна внутрішня політика) і є 

обов’язковими для усіх країн-кандидатів, які відповідно до т.зв. «копенгагенських 

критеріїв» повинні бути здатними прийняти усі зобов’язання членства, включаючи 

умови політичного, економічного та валютного союзів. Хоча Україна ще не 

належить до цієї групи держав, але створення зони вільної торгівлі з Європейськими 

Співтовариствами, яка, без перебільшення, буде вигідною для обох сторін, поряд із 

вступом до Світової організації торгівлі, не може відбуватися без приведення у 

відповідність українського законодавства до acquis. 

Поряд з цим широкий спектр заходів, пов’язаних з процесом адаптації 

законодавства України, присутній, який значно розширив пріоритетні сфери 

адаптації. Втім досі відчувається брак узгодженості між Загальнодержавною 

програмою адаптації та іншими нормативними документами, які регулюють цей 

процес. Важливим завданням української влади є виділення адаптаційної складової з 

Плану дій Україна – ЄС та інших національних програм з європейської інтеграції. 

До адаптації законодавства України залучені як центральні органи виконавчої 

влади України так і Верховна Рада України. Координація цієї діяльності покладена 

на Координаційну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу під головуванням Прем’єр-міністра України. Оцінка ступеню 

відповідності нормативних документів до acquis ЄС є в компетенції Міністерства 

юстиції України, а зокрема Державного департаменту з питань адаптації 

законодавства. 

Слід зазначити, що Україна залишається лідером серед країн, охоплених 

Європейською політикою сусідства, в адаптації свого законодавства до 

законодавства Європейського Союзу. Саме в Україні Європейський Союз 

започаткував спеціальний проект (вперше в країні Європейської Політики Сусідства 

- ЄПС), який пов’язаний виключно зі сприянням процесу адаптації національного 

законодавства та його відстеженням.  

В липні 2006 р. був створений Українсько-Європейський дорадчий центр з 

питань законодавства (UEPLAC). Цей центр займається забезпеченням 

відповідної пріоритизації в роботі щодо адаптації українського законодавства, 

допомогою у підготовці до адаптації законодавства відповідно до пріоритетів та 

сфер, що стосуються виконання УПС та ПД-ЄПС, зміцненням українського 

законотворчого та політичного процесу у контексті євроінтеграції, сприянням 



кращому розумінню та здійсненню в Україні процесу адаптації національного 

законодавства відповідно до вимог acquis Європейського Союзу.  

Експерти відмітили, що для української законодавчої традиції, властиве 

доведення законодавчого акту до досконалості. Над проектами нормативно-

правових актів ретельно працюють на всіх рівнях, однак, часто такі рафіновані 

тексти не знаходять свого подальшого запровадження. З огляду на це, ще одним 

завданням Проекту стане розробка спільно з українськими партерами механізму для 

ефективної імплементації законодавства. Також існують інші проекти, зокрема 

фінансовані ЄС, які працюють над питаннями адаптації законодавства. З метою 

уникнення дублювання зусиль важливо встановити чіткі механізми взаємодії, що 

дозволять безперешкодно співпрацювати з цими проектами і таким чином 

розробити ефективну схему адаптації законодавства.  

Державним департаментом з питань адаптації законодавства було підготовано 

«Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire», який є 

основним документом, що окреслює здобутки у процесі адаптації. Кожна сфера, що 

аналізується в «Огляді», поділена на напрямки з однаковою структурою опису. 

Аналіз кожного напрямку починається з переліку актів acquis communautaire та 

нормативно-правових актів України. В секції “A” визначено ступінь врахування 

положень acquis communautaire в національному законодавстві України. В секції “B” 

надається перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за 

організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. В секції 

“C” зроблено аналіз ступеню адаптації законодавства України до acquis 

communautaire. В секції “D” проаналізовано сучасний стан адаптації (проблеми та 

досягнення) та перспектив адаптації.  

В «Огляді» зазначено, що в його основу було покладено метод порівняння 

позитивних положень, закріплених в актах обов’язкової юридичної сили вторинного 

законодавства ЄС та позитивних положень нормативно-правових актів України.  

Відповідно до Тимчасового регламенту в процесі розроблення проектів 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, які підлягають опрацюванню з 

урахуванням acquis communautaire, головний розробник проекту: визначає, до якої 

сфери правового регулювання належить проект акта; визначає джерела acquis 

communautaire, які регулюють правовідносини у зазначених сферах; визначає 

положення джерел acquis communautaire, які мають бути враховані в проекті акта; 

забезпечує урахування положень джерел acquis communautaire у проекті акта; у разі 

неврахування положень джерел acquis communautaire обґрунтовує необхідність 

прийняття такого акта і пропонує визначити у проекті акта строк його дії.  

Підготований проект акта подається головним розробником на експертизу до 

Міністерства юстиції разом з довідкою про його відповідність acquis communautaire. 

Якщо Міністерством юстиції підготовано експертний висновок про невідповідність 

acquis communautaire, проект акта подається на засідання Кабінету Міністрів 

України за умови його попереднього розгляду Віце-прем’єр-міністром, який 

відповідно до функціональних обов’язків забезпечує взаємодію органів виконавчої 

влади у сфері європейської інтеграції.  

Україна досягла значного прогресу в процесі адаптації законодавства. 

Вбачається, що виконана робота буде мати позитивні результати. Перед 



розробниками законодавства завжди постає завдання вибору відповідного часу для 

внесення змін до законодавства. Чи потрібно одночасно здійснити всі зміни чи 

впроваджувати їх поступово? Україна вибрала другий шлях і Запровадження 

законодавчих змін в такий спосіб робить імплементацію актів законодавства ЄС 

більш пристосованою до існуючих соціальних умов (включаючи економічні та 

політичні) і забезпечує успішність їх впровадження. Для України важливо 

продовжувати рух у вказаному напрямку. Необхідно пам’ятати, що окрім основного 

законодавства ЄС існує ще близько 10 000 регламентів та директив. В той же час 

велика кількість чинних українських технічних правил не є у відповідності зі 

стандартами ЄС.  

Важливим питанням є судова реформа, яка ще неповністю реалізована. 

Українські суди повинні більш прозору та зрозумілу процедури. Необхідно також, 

щоб суди загальної, господарської та адміністративної юрисдикції мали рівну 

кількість судових ланок (на сьогоднішній день в судах загальної юрисдикції їх три, а 

в адміністративних та господарських судах – чотири). Судова реформа не може 

успішно впроваджуватися без розробки механізму ефективного виконання судових 

рішень (на сьогоднішній день 25-30% всіх рішень в цивільних справах ще не 

виконані). Саме тому важливо внести зміни до законодавства з метою забезпечення 

виконання судових рішень (зокрема встановлення кримінальної відповідальності за 

недотримання вказаних вимог).  

В українське законодавство, яке регулює діяльність юристів, особливо в 

закони України «Про адвокатуру» та «Про нотаріат» мають бути внесені зміни з 

метою посилення відповідальності практикуючих юристів перед клієнтами (зокрема 

встановлення вимог про обов’язкове страхування). Вказані юридичні професії 

відіграють важливу роль в формуванні правосвідомості та праворозуміння в процесі 

адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. Необхідно також 

запровадити ієрархію юристів відповідно до європейських стандартів. Це саме 

стосується інших професійних консультантів: аудиторів, радників з податкових 

питань, нотаріусів тощо.  

Що стосується створення вільної економічної зони, то тут необхідно 

враховувати існування протиріч між Цивільним та Господарським кодексами 

України в питаннях організаційно-правової форми юридичних осіб, обов’язків за 

договорами, захисту кредиторів тощо. Ці протиріччя повинні бути усунені з 

врахуванням існуючих стандартів ЄС. Особливі зусилля мають бути спрямовані на 

розробку корпоративного законодавства України, яке на сьогодні не настільки 

розвинуте як acquis ЄС. Важливо впровадити чіткі правила для інвесторів, які 

працюють на українському ринку. Іншим важливим аспектом в підприємницькій 

діяльності є забезпечення прав кредиторів. Українське законодавство не передбачає 

їх належного захисту. Існує багато випадків, коли добросовісні кредитори не можуть 

задовольнити свої законні вимоги через неефективні механізми процедури 

банкрутства, що використовуються державною виконавчою службою. Діяльність 

недержавних пенсійних фондів, страхових компаній, спільних інвестиційних фондів 

та інших фінансових організацій, що акумулюють кошти громадян, також має бути 

законодавчо врегульована відповідно до стандартів ЄС. І хоча ця сфера законодавчо 

врегульована, але вона не передбачає належної гнучкості і загалом є занадто 



зарегламентованою. Ринок державних закупівель є недостатньо прозорим, що 

створює передумови для певного зловживання. Чіткі та зрозумілі процедури 

проведення тендерів, що контролюються як державою, так і громадськістю, мають 

бути розроблені у повній відповідності до процедур ЄС. Партнерство між 

приватним та публічним сектором – ще один аспект українського законодавства, що 

потребує подальшого вдосконалення. Особливо це стосується переведення 

соціальних зобов’язань держави на приватний сектор, надання комунальних послуг 

тощо. Сучасний стан екологічних вимог та впровадження енергозберігаючих 

технологій в Україні далекий від європейських стандартів. Тому держава має 

приділяти додаткову увагу цим сферам. Не зважаючи на те, що українське 

законодавство у сфері захисту споживачів певним чином наближене до директив 

ЄС, все ще існує проблема із впровадженням ефективних механізмів контролю за 

дотриманням прав споживачів. Україна має прийняти заходи, що зможуть 

припинити неконтрольований потік іноземного неякісного товару. Такі продукти не 

лише не відповідають стандартам ЄС, але й наносять шкоду біосфері та 

навколишньому середовищу. Сектор охорони праці значно відстає, а головною 

причиною цього є довготривале відкладення прийняття нового Кодексу законів про 

працю. Зрозуміло, що, за таких умов, врахування положень Директиви у ширшому 

законотворчому процесі, могло б призвести до недотримання термінів врахування 

положень. 

Неправильне визначення пріоритетів може зашкодити процесу запровадження 

та дотримання ключових принципів, наприклад: питання загалом залишається 

невирішеним, в той час як увага зосереджується на великій кількості окремих 

питань в цій сфері. В процесі імплементації УПС для сектора юстиції, свободи та 

безпеки (ЮСБ) проведено оновлення Плану заходів у цій сфері. Новий план заходів 

серед стратегічних завдань має: зміцнення партнерських відносин та практичного 

співробітництва між Європейським Союзом, його країнами–членами та Україною в 

сфері ЮСБ; підтримання зусиль України в укріпленні демократії, захисту прав та 

основних свобод людини, особливо сприяння в укріпленні стабільності та 

ефективності державних установ та утвердження верховенства права; робота з 

українськими органами влади з метою забезпечення застосування принципу 

верховенства права, незалежності та ефективності судової системи, включаючи 

доступ до правосуддя та належне управління; забезпечення ратифікації та 

застосування міжнародних договорів, особливо в сфері юстиції та внутрішніх справ; 

продовження створення законодавчих основ для ефективного співробітництва в 

сфері юстиції, свободи та безпеки відповідно до міжнародних стандартів та 

стандартів ЄС та робота з метою забезпечення ефективного впровадження цих 

стандартів; підвищення зусиль щодо інституційної розбудови та імплементації, із 

залученням, в разі потреби, громадських організацій, в т.ч. приватного сектору та 

відповідних неурядових громадських організацій.  

Більш конкретними завданнями для співпраці та впровадження в цій сфері є: 

покращення процесу управління міграції, включаючи надання притулку та боротьбу 

з нелегальною міграцією; Безпека: боротьба з тероризмом та організованою 

злочинністю, включаючи співробітництво в у сфері боротьби з торгівлею людьми, 

нелегальним переміщенням мігрантів, контрабандою наркотиків та інших 



заборонених речовин, корупцією, підробкою документів, відмиванням брудних 

грошей та іншою незаконною діяльністю; реформування судової системи з метою 

забезпечення її незалежності, неупередженості та ефективності, посилення 

правового співробітництва ЄС – Україна з цивільних та кримінальних питань. 

 

Угода про асоціацію України з ЄС 2014 року. 

Угода про асоціацію налічує понад тисячу сторінок, а за своєю структурою 

складається з преамбули, семи частин, 43 додатків та 3 протоколів. У частині 

«Преамбула, загальні цілі та принципи»  окреслюється підґрунтя, яке існує сьогодні 

для укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема визнання з боку 

ЄС європейського вибору та європейських устремлінь України як європейської 

країни, що поділяє з ЄС спільну історію і спільні цінності, а також визначені цілі 

Угоди, серед яких – створення асоціації, поступове зближення між Україною та ЄС 

на основі спільних цінностей, поглиблення економічних та торгівельних відносин, 

зокрема шляхом створення ЗВТ, посилення співробітництва у сфері юстиції, 

свободи і безпеки. Закріплюються основні принципи, які лежатимуть в основі 

асоціації, передусім забезпечення прав людини та основоположних свобод, повага 

до принципу верховенства права, дотримання принципів суверенітету і 

територіальної цілісності, непорушності кордонів і незалежності. Підкреслюється, 

що подальші відносини між Україною та ЄС базуватимуться також на принципах 

вільної ринкової економіки, верховенства права, ефективному урядуванні тощо. 

Частина «Політичний діалог і реформи, політична асоціація, співробітництво 

та конвергенція у сфері закордонних справ та політики безпеки» містить положення, 

реалізація яких має сприяти розвитку і зміцненню політичного діалогу у різних 

сферах, у т.ч. поступовій конвергенції позицій України з ЄС у сфері зовнішньої та 

безпекової політики.  

У розділі визначені цілі політичного діалогу, ключовою з яких є 

запровадження політичної асоціації між Україною та ЄС. Серед інших цілей - 

поширення міжнародної стабільності та безпеки, зміцнення поваги до 

демократичних принципів, верховенства права та належного урядування, прав 

людини та фундаментальних свобод, поширення принципів незалежності, 

суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів, співробітництво у 

сфері безпеки і оборони. У цій частині визначені рівні та формати політичного 

діалогу, зокрема передбачено проведення самітів, зустрічей на міністерському та 

інших рівнях. Серед ключових напрямків взаємодії – співробітництво з метою 

поширення регіональної стабільності; зміцнення миру та міжнародного правосуддя, 

зокрема шляхом імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального 

суду; забезпечення поступової конвергенції у сфері зовнішньої і безпекової 

політики, включаючи Спільну політику безпеки та оборони, попередження 

конфліктів, нерозповсюдження, роззброєння та контроль за озброєнням, боротьбу з 

тероризмом тощо.  

У частині Угоди «Юстиція, свобода і безпека» визначені напрямки взаємодії у 

відповідних сферах. Важливою метою співробітництва є утвердження верховенства 

права та зміцнення відповідних інституцій, зокрема у сфері правоохоронної 

діяльності та встановлення правосуддя, насамперед зміцнення судової системи, 



покращення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості. 

Одним з елементів співпраці є забезпечення належного рівня захисту персональних 

даних у відповідності до кращих європейських та міжнародних стандартів. З метою 

управління міграційними потоками Угодою передбачається запровадження 

всеохоплюючого діалогу щодо ключових питань у сфері міграції, включаючи 

нелегальну міграцію, протидію торгівлі людьми тощо. Окремі статті присвячені 

створенню належних умов для працівників, які на законних підставах працюють за 

кордоном. Важлива увага приділяється забезпеченню мобільності громадян і 

поглибленню візового діалогу, зокрема шляхом запровадження безвізового режиму 

після виконання відповідних критеріїв, передбачених у Плані дій щодо лібералізації 

ЄС візового режиму для України. Положеннями розділу передбачається 

поглиблення співпраці з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням 

тероризму, незаконним обігом наркотиків, організованою злочинністю, тероризмом, 

а також розвиток співробітництва у сфері надання правової допомоги у цивільних та 

кримінальних справах. 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна-ЄС (ЗВТ) є 

невід’ємною складовою Угоди про асоціацію і передбачає лібералізацію торгівлі як 

товарами, так і послугами, лібералізацію руху капіталів та до певної міри – руху 

робочої сили. Відмінною рисою ЗВТ Україна-ЄС є комплексна програма адаптації 

регуляторних норм у сферах, пов’язаних з торгівлею, до відповідних стандартів ЄС. 

Це дозволить значною мірою усунути нетарифні (технічні) бар’єри у торгівлі між 

Україною та ЄС та забезпечити розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для 

українських експортерів і навпаки – європейських експортерів до українського 

ринку. Таким чином поглиблена та всеохоплююча ЗВТ має забезпечити поступову 

інтеграцію економіки України до внутрішнього ринку ЄС. 

Частина Угоди, яка стосується створення ЗВТ, охоплює такі основні сфери: 

торгівля товарами, в т. ч. технічні бар’єри в торгівлі; інструменти торговельного 

захисту; санітарні та фітосанітарні заходи; сприяння торгівлі та співробітництво в 

митній сфері; адміністративне співробітництво в митній сфері; правила походження 

товарів; торговельні відносини в енергетичній сфері; послуги, заснування компаній 

та інвестиції; визнання кваліфікації; рух капіталів та платежів; конкурентна політика 

(антимонопольні заходи та державна допомога); права інтелектуальної власності, в 

т. ч. географічні зазначення; державні закупівлі; торгівля та сталий розвиток; 

транспарентність; врегулювання суперечок.  

Частина Угоди «Економічне та секторальне співробітництво» містить 

положення про умови, модальності та часові рамки гармонізації законодавства 

України та законодавства ЄС, зобов’язання України щодо реформування 

інституційної спроможності відповідних установ та принципи співробітництва між 

Україною, ЄС та його державами-членами у низці секторів економіки України та 

напрямків реалізації державної галузевої політики. 28  глав цього розділу Угоди 

передбачають відповідні заходи у таких секторах як енергетика, у т.ч. ядерна, 

транспорт, захист навколишнього середовища, промислова політика та 

підприємництво, сільське господарство, оподаткування, статистика, надання 

фінансових послуг, туризм, аудіовізуальна політика, космічні дослідження, охорона 

здоров’я, науково-технічна співпраця, культура, освіта тощо.  



Імплементація цього розділу Угоди дасть змогу, по-перше, забезпечити більш 

поглиблене виконання положень Угоди щодо зони вільної торгівлі, оскільки 

сприятиме наближенню законодавства та регуляторного середовища України та ЄС, 

а відтак усуненню нетарифних торговельних бар’єрів, а, по-друге, сприятиме 

інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС та єдиного нормативного простору в 

переважній більшості секторів економіки та суспільного життя України.  

Частина «Фінансове співробітництво» окреслює механізм і шляхи отримання 

Україною фінансової допомоги з боку ЄС, у т.ч. з метою сприяння реалізації Угоди 

про асоціацію, пріоритетні сфери її надання, порядок моніторингу та оцінки 

ефективності її використання. Крім цього, положення цієї частини передбачають 

поглиблення співпраці України та ЄС з метою попередження та боротьби з 

шахрайством, корупцією та незаконною діяльністю, зокрема шляхом поступової 

гармонізації українського законодавства у цій сфері із законодавством ЄС, обміну 

відповідною інформацією тощо. 

Відповідно до «Інституційних, загальних та прикінцевих положень» 

передбачається запровадження нових форматів та рівнів співробітництва між 

Україною та ЄС після набуття чинності Угодою про асоціацію, зокрема створення 

Ради та Комітету з питань асоціації, Парламентського комітету з питань асоціації. З 

метою залучення до реалізації Угоди громадянського суспільства буде створена 

Платформа громадянського суспільства.  

У контексті забезпечення належного виконання Угоди буде впроваджений 

відповідний механізм моніторингу та врегулювання спорів, які можуть виникати у 

ході виконання Угоди. У зв’язку з необмеженим терміном дії Угоди було 

передбачено можливість здійснення всебічного її перегляду, у т.ч. що стосується її 

цілей протягом п’яти років від набрання нею чинності, а також у будь-який час за 

взаємною згодою Сторін. 

Висновок до питання № 3. Отже, адаптація українського законодавства до 

права ЄС – процес тривалий та доволі складний, але він вже став невід’ємною 

складовою правової реформи в Україні взагалі. Отриманий досвід дає підстави 

вважати, органи державної влади, на які покладене завдання здійснення адаптації 

законодавства, впораються з всім комплексом проблем, що постають у даній сфері. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Сьогодні в світі відбуваються процеси, які тісно пов’язують людей та країни 

незалежно від місця їх знаходження.  

Досягненнями світової цивілізації дедалі переконливіше стають результати 

інтеграції країн Західної Європи. Звернення західноєвропейських політиків до 

"європейської ідеї" після Другої світової війни було не новим. Європейські народи 

належать до різних мовних сімей, релігійних конфесій, систем права, але ж 

спільного у них набагато більше. «Старий світ» є одним з головних осередків 

людської культури, важливою тенденцією якої можна вважати прагнення до 

об’єднання. Державні утворення, які охоплювали майже всю західну Європу, 

створювалися неодноразово. Але об’єднання, засноване на військовій силі чи 

ідеологічному примусі, не могли бути міцними та тривалими. У середині ХХ ст. 



з’явився якісно новий феномен державно-правового життя – європейське право, яке 

утворювалося поряд з формуванням єдиного європейського політичного простору. 

Європейське право - розгалужений комплекс міжнародних і наднаціональних 

правових норм, що належать до різних галузей права та знаходяться у стані 

інтенсивного розвитку. Під європейським правом у широкому сенсі розуміється 

правове регулювання відносин у Європі, що охоплюють організацію й діяльність 

практично всіх європейські міжнародні організації, всю сукупність економічних, 

соціальних, політичних, наукових і культурних відносин. У цьому змісті 

європейське право є регіональним правом, складовій частиною міжнародного права 

в цілому. Європейське право у вузькому сенсі - це право Європейських 

Співтовариств, доповнене в певній мері правовим регулюванням усього 

Європейського Союзу (ЄС). Таке право вже багато в чому відійшло від 

міжнародного і являє собою особливий (гібридний) правовий феномен, що 

відповідає юридичній природі ЄС. Правові акти ЄС, у свою чергу, діляться на дві 

категорії: міжнародно-правові акти (первинне право): установчі договори, договори-

угоди й протоколи, що ревізують ці договори; вторинне право (правові акти, 

прийняті основними інститутами й іншими органами ЄС. Європейська рада та 

Комісія ЄС видають регламенти, директиви, постанови, рекомендації, висновки. 

Європейське право регулює публічно-правові, економічні (торгівлю, інвестиційні 

процеси, створення багатонаціональних корпорацій і т. ін.), фінансові, трудові, 

екологічні відносини, захист прав і воль на європейському континенті й багато 

інших питань. Являє собою також нову навчальну дисципліну та науку, що вивчає 

основи європейського права, його історію, внутрішні закономірності, тенденції 

розвитку й т. ін.  

Багаторічна практика розвитку ЄС засвідчує вихід країн-учасниць на новий 

рівень політичного мислення. Він характеризується подоланням конфронтаційного 

підходу до міждержавних, міжнаціональних взаємин і стосунками між різними 

верствами населення. Пошук консенсусу і компромісів – це внутрішня пружина 

західноєвропейської інтеграції. 

Важливим надбанням країн-членів ЄС стала відмова від традиційних уявлень 

стосовно національно-державного суверенітету. Гнучкіший підхід, добровільне 

делегування частини національного суверенітету міжнародним, наднаціональним 

органам стало дієвою запорукою, яка забезпечує йому надійний захист. 

Підтвердженням цього, зайвим доказом служать факти, коли за розширення 

повноважень ЄС, його органів виступають малі та середні країни. 

Геополітичне положення України на межі західних та східних народів і 

культур значною мірою визначило її вплив на світову історію. Після довгих років 

соціалістичного гноблення українців та постсоціалістичного інерційного життя, 

Україна нарешті заявила про свою волю. Покоління молодих людей, що досягли 

певної професійної, культурної, соціальної, політичної, гуманітарної та наукової 

зрілості заявили про себе на повний голос під час революційних помаранчевих 

подій. Нова генерація молоді гармонійно поєднує досвід та надбання віків з 

динамічною еволюційною свідомістю. Потреба використати цей могутній потенціал 

– потужна сила, що штовхає розвиток суспільства у велике майбутнє. 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ № 7 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Право 

Європейського Союзу». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 7 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 7 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


