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Виз на че но по нят тя, сут ність та ви до ву ха рак те ри с ти ку міжна род них стан
дартів. Про аналізо вані ви то ки міжна род них стан дартів у сфері за хи с ту прав лю ди ни, 
місце во го са мо вря ду ван ня та якості про дукції. За про по но ва но ав торсь кий підхід до 
виз на чен ня по нят тя міжна род но го стан дар ту як яви ща, що має до говірний ха рак тер 
та скла ло ся в про цесі ба га торічної прак ти ки міждер жав но го співробітництва. 
За про по но ва на кла сифікація стан дартів за їх ви до вою ха рак те ри с ти кою. 

Ключовіслова: міжна родні стан дар ти, пре це дент не пра во, стан дар ти зація.

Оп ре де ле ны по ня тие, сущ но с ть и ви до вая ха рак те ри с ти ка меж ду на род ных стан
дар тов. Про ана ли зи ро ва ны ис то ки меж ду на род ных стан дар тов в сфе ре за щи ты прав 
че ло ве ка, ме ст но го са мо управ ле ния и ка че ст ва про дук ции. Пред ло жен ав тор ский под
ход к оп ре де ле нию по ня тия меж ду на род но го стан дар та как яв ле нию, име ю ще му до го
вор ный ха рак тер, сло жив ше му ся в хо де мно го лет ней прак ти ки меж го су дар ст вен но го 
со труд ни че ст ва. Пред ло же на клас си фи ка ция стан дар тов по их ви до вой ха рак те ри с
ти ке. 

Ключевые слова: меж ду на род ные стан дар ты, пре це дент ное пра во, стан дар ти
зация.

The article is sanctified to determination of concept and finding out of essence of interna
tional standards. The analysed sources of international standards are in the field of defence 
of human, local selfgovernment and of quality of products rights. The authorial going is 
offered near determination of concept of international standard as phenomenon, which has 
contractual character which was folded during longterm practice of intergovernmental col
laboration. The offered classification of standards is by their specific recommendation.

Keywords: international standards, caselaw, standardization.

Вумовахсуцільноїстандартизаціїтапостійногозростанняролістандартіву
розвиткутазахистідемократичнихпринципівфункціонуваннясучасногосоціуму
та державності, об’єктивно актуалізується проблематика,що стосується визна
ченняпоняттяміжнародногоправовогостандарту.Актуальностівивченнязазна
ченогокомплексупроблемдодаєщейтойфакт,щонасьогоднізприводувизна
чення поняття та класифікації міжнародних правових стандартів існує багато
альтернативнихточок зоруяксередвітчизнянихпредставниківдоктрини, так і
середзарубіжних,протеостаточноговаріантущеневстановлено,томуусталена
дефініціяневироблена.Звідсиметоюданоїстаттієспробадативласнуінтерпре
таціюпоняттяміжнародногоправовогостандартууйогопорівняннізістандар
томутеоріїправа,шляхомвикористанняметодусинтезувідносноаналізуоснов
нихпоглядівпровіднихвченихсвітуназазначенупроблематику.

Протягомтривалогоперіодуурізнийчаспроблемоюміжнароднихправових
стандартівзаймалисятакііноземнівчені,якЛ.Зваак,Р.Каламкарян,Г.Лукьян
цев,Р.Мюллерсон,М.Прело,Д.Харріс,С.Черниченкотаін.Середвітчизняних
дослідників,щовдавалисядохарактеристикистандартів,необхідновиокремити
праціМ.Баймуратова,С.Верланова,В.Галунько,Н.Глевацької,Ю.Касяненка,
Б. Кофмана, О. Мережка, В. Нагребельного, М. Ставнійчук тощо. Проте ком
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плексного дослідження з позиції компаративізму стосовно загального поняття
правовогостандартутаміжнародногоправовогостандартуздійсненощенебуло.

Усвоємуетимологічномутаонтологічномузначенністандарт (англ.–норма,
зразок,модель,відфранц.букв.–твердостояти)–документ,щовстановлюєдля
загальногоібагаторазовогозастосуванняправила,загальніпринципиабохарак
теристики,якістосуютьсядіяльностічиїїрезультатів,зметоюдосягненняопти
мальногоступенявпорядкованостіупевнійгалузі.Приймаєтьсявустановленому
порядку на основі консенсусу1. Іншими словами, інтерпретуючи наведену
дефініцію стосовно правової науки, необхідно зазначити, що під стандартами
варторозумітинормитапринципи,щоприймаютьсяупорядку,встановленому
чиннимзаконодавством.

Яквідомо,нормаправа(від.лат.поrта –правило,взірець,міра)–цезагаль
нообов’язковеправилоповедінки,сформованевсуспільствівідповіднодовизна
ноївньомусправедливоїмірисвободиірівностітаформальновизначене(вста
новлене та санкціоноване) і гарантоване державою як правозначущий спосіб
регулюваннясуспільнихвідносин.Нормаправа–цепервиннийелементправа,за
допомогоюякоговідображаєтьсяізакріплюєтьсянайпростішеправилоюридич
нозначущоїповедінки2.

Принципи права (від лат. рrіnсіріum – основа, засада) – це основоположні
загальноприйняті нормиідеї (вихідні начала), що виражають сутність права,
закономірностійогорозвиткуімаютьнайвищийавторитет,тобтоєнезаперечни
мивимогами,щовисуваютьсядоучасниківсуспільнихвідносинзметоювста
новленнясоціальногокомпромісуіпорядку3.

ЗгіднопозиціїдослідникаО.Мережка,всучаснихумовахміжнароднеправо
неєповністюсамостійноюнормативноюсистемою,абсолютноізольованоювід
іншихсоціальнихрегуляторівміжнароднихвідносин.Нормиміжнародногоправа
разомзнормаминаціональногоправа,щорегулюютьміжнароднівідносини,вхо
дятьвскладнусистемуміжнародногопорядку4.

Тому, говорячипроміжнародніправові стандарти з онтогносеологічних та
функціональнихпозицій,вартозазначити,що:а)підними,насамперед,розуміють
ся єдині принципи і норми щодо поведінки суб’єктів права, які зафіксовані в
основнихджерелахміжнародногоправаякуніверсальних,так іврегіональних
правовихактах;б)вониєоптимальнимиюридичнимивимогамистосовноправо
вихсистемдержавучасницьміжнародногоспівтовариства;в)вонивідображають
найкращі правові досягнення міжнародного права та співробітництва держав
членів міжнародної спільноти та державчленів універсальних і регіональних
міжнароднихміжурядовихорганізацій(ММУО);г)вонифіксуютьсяувідповідних
джерелахправаввиглядіпринципівінормправа;ґ)вониоб’єктивуютьсячерез
основніджереламіжнародногоправа;д)вониєобов’язковимивимогамидлядер
жавучасниківміжнароднихдоговорів,щомістятьтакіправовістандарти;е)вони
єосновоюдляузгодженняміжнародногоінаціональногоправа.

НаглибокепереконаннядослідниціМ.Ставнійчук,нормативноправовістан
дарти можна класифікувати: за суб’єктами їх створення – на стандарти Ради
Європи (РЄ), Європейського Союзу (ЄС), Організації з безпеки та співробіт
ництвавЄвропі(ОБСЄ)тощо;загалузевоюприналежністю–наконституційно
правові, цивільноправові, кримінальноправові та ін.; за зовнішньою формою
закріплення – на ті, що фіксуються у міжнародних договорах, практиці Євро
пейського суду з прав людини,юридичних актахміжнародних організацій,що
відносятьсядоджерелправа5.
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Основнізагальновизнанієвропейськіюридичністандартиформуютьсяперш
за все правовими системами РЄ та ЄС, які є найбільш ефективними формами
європейськоїправової інтеграції.Вартовідзначити,щоміжнародні європейські
нормиєнаборомцінностей,тобтовонивтілюютьцінностійідеї,загальноприй
нятівсучасномуєвропейськомуправовомупросторі.

ІтутбеззаперечнурольвідіграютьЗагальнадеклараціяправлюдини1948р.6,
Міжнароднийпактпрогромадянськііполітичніправа1966р.7,Європейськакон
венціяпрозахистправлюдиниіосновоположнихсвобод1950р.зпротоколами,
що до неї додаються8, а також прецедентне право, створене практикою Євро
пейськогосудузправлюдини9.Щодоостаннього,товартозазначити,щоцейСуд
дозволяєсформулюватиновіправовінормиі принципи,щоповиннідотримува
тися державамиучасниками названої Конвенції. Так, наприклад, Венеціанська
комісія на запитиПарламентськоїАсамблеї РЄбудувала свої доповіді з певної
проблематикивсвітліЄвропейськоїконвенціїпрозахистправлюдиниіосново
положнихсвободтапрецедентівстворенихЄвропейськимсудомзправлюдини.

Проблемавизначенняміжнароднихправовихстандартівсталаособливооче
видноютазначущоюуновомуXXIст.,колибагатодержавгармонізуютьпринци
пи,наякихбудуютьсяїхправовісистеми,визнаючи,наприклад,правогромадян
нарівнийдоступдоінформації,научастьвуправліннідержавою,правообирати
і бути обраними як основні права людини. Так, наприклад, під міжнародними
виборчимистандартамирозуміютьпринципиміжнародногоправа,щостосують
сявиборчихправгромадян,організації іпроведеннявиборів.Принципиміжна
родногоправа,якнайбільшзагальніправилаповедінкиучасниківміжнародного
спілкування,роблятьпевнийвпливнавстановленняміжнародноправовихнорм
як більш конкретних правил поведінки. Той чи інший принцип права не лише
можезумовитивиникненнявищезазначенихправилповедінки,айпідпорядковує
їхсобі.Урезультатібільшконкретніправилаповедінкиузгоджуютьсяміжсобою
іводночас–зпринципом,якбільшзагальнимправиломповедінки.

Необхіднозазначити,щонормиміжнародногоправазакріплюютьякуякості
принципів, такйувиглядіконкретнихправилповедінки.Прицьомуконкретні
правилаповедінкизавждиоформлюютьсяувиглядінормміжнароднихактівабо
звичаїв,акоженпринципможебутисформульованийвякомунебудьміжнарод
номуактіувиглядідеякоїнорми,однакможеінеодержатичіткогоформулюван
няівиявлятисявсукупностінорм,комплекснийаналізякихдозволяєсудитипро
їх системну єдність та відповідність певному принципу. Особливо важливо
розуміти,щозпозиційметодологіїміжнародністандартинеможнасприйматияк
таке,щостоїтьнезмірновищезабудьякіправила,діючівкожнійокремовзятій
державі.

Стосовнокласифікаціїміжнароднихстандартівнеіснуєоднієїпереважаючої
позиції,протенаглибокепереконанняавторанамаксимальнуувагузаслуговують
міжнародні стандарти у сфері прав людини та їх захисту, в сфері локальної та
регіональноїдемократіїтастандартиМіжнародноїорганізаціїзпитаньстандар
тизації(ISO).

УсіперерахованівищеміжнародністандартиберутьсвоївитокиізЗагальної
Деклараціїправлюдини1948р.Доситьважливозазначити,щоміжнародністан
дартиусферіправлюдинибільшеконкретизуютьсяуМіжнародномупактіпро
економічні, соціальні і культурні права10 та Міжнародному пакті про грома
дянські та політичні права11,що були прийняті ГенеральноюАсамблеєюООН
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16грудня1966р.
Будьякістандартиправлюдиниможнакласифікуватизатакимикритеріями:

а)за суб’єктом їх встановлення: 1)міжнародні (всесвітні, регіональні, двосто
ронні)та2)національні;б)заюридичноюзначимістю: 1)формальнонеобов’яз
кові або декларативні; 2) рекомендаційні (так зване «м’яке» право /soft law/);
3)формальнообов’язкові;в)заступенемвизначеностізмісту: 1)абсолютновиз
начені (у якісному та кількісному вираженні); 2)відносно визначені (зокрема,
якщозастосовуютьсяоціночніпоняття).

Необхідноматинаувазі,щозаксіологічнихпозиційуміжнароднихстандар
тах прав людини відбувається позитивація основних (у тому числі моральних)
цінностейсуспільства.Такіцінності,надумкудослідникаС.Верланова,власне
через міжнародні стандарти прав людини поширюються та укорінюються у
національних правових системах, у яких їх первинний зміст зберігається,
підкріплюєтьсяюридичноюформоюнайчастішеякконституційніправаабопра
вазаміжнароднимдоговором,належнимчиномратифікованим,котрийставчас
тиною національного законодавства12. Це, як відомо, має місце і в Україні
відповіднодостатей9та22КонституціїУкраїни.

Стандартивсферілокальноїтарегіональноїдемократіїберутьсвоївитокиз
Європейськоїхартіїмісцевогосамоврядування1985р.13,ВсесвітньоїДекларації
місцевого самоврядування 1985 р.14 та Європейської типової конвенції про
основніпринципитранскордонногоспівробітництваміжтериторіальнимиобщи
намиабоорганамивлади1980р.15

Так,ЄвропейськаХартіяпромісцевесамоврядуваннявизначаємісцевесамо
врядуванняякправоіреальнуздатністьорганівмісцевогосамоврядуваннярегла
ментувати значну частину державних справ і управляти ними, діючи в рамках
закону,підвласнувідповідальністьівінтересахмісцевогонаселення.Уч.2ст.3
Європейської Хартії подано перелік суб’єктів місцевого самоврядування, які
реалізуютьсамоврядніповноваження:«Цеправоздійснюєтьсярадамиабозбора
ми,щоскладаютьсязчленів,обранихшляхомвільного,таємного,рівного,пря
мого і загальногоголосування.Цеположенняневиключаєзверненнядозборів
громадян,референдумуабоякоїсьіншоїформипрямоїучастігромадянтам,деце
припускаєтьсязаконом»16.Отже,головнимсуб’єктоммісцевогосамоврядування
ЄвропейськаХартіявизнаєорганимісцевогосамоврядування.

В тойже час, як зауважує дослідницяО. Бориславська, чиннаКонституція
України первинним суб’єктом місцевого самоврядування визнає територіальну
громаду. Існування такої розбіжності, як зазначає професор В. Шаповал, є
наслідкомнаявності“двохпідходівдоприродимісцевогосамоврядування,двох
філософій оцінки відповідного явища. Ці підходи відображені у змісті двох
основних і, по суті, протилежних теорій місцевого самоврядування – держав
ницькоїтагромадівської”17.

У Європейській Хартії про місцеве самоврядування знайшла своє відобра
ження державницька теорія місцевого самоврядування. У Конституції України
1996р.зробленаспробапоєднатиположенняобохконцепцій.Стаття140Консти
туції,вякіймовайдепротериторіальнугромадуякпервиннийсуб’єктмісцевого
самоврядування,завизначеннямпрофесораМ.І.Корнієнка,єнаслідкомсприйнят
тягромадівськоїтеорії.ХочабагатоважливихположеньОсновногоЗаконунапи
сановдусідержавницькоїтеоріїмісцевогосамоврядування18.

ВартопогодитисяздумкоюдослідникаМ.О.Баймуратова,якийзауважує,що
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міжнародні стандартифункціонування місцевої демократії належать до міжна
родних конвенцій спеціального порядку, що встановлюють правила, визнані
більшістюдержав.Наглибокепереконаннянауковця,міжнародністандарти–це
нормиміжнародногоправа,якімістятьсявміжнароднихдоговорах,щорозробля
ютьсядержавамиврамкахММУО.Напроцесирозробленнятакихнормвплива
ютьглобальнітенденціїінтернаціоналізаціїміжнародногожиття19.

В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності,
успіхокремихпідприємствтагалузейекономікиназовнішньомутавнутрішньо
му ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги
відповідаютьстандартамякості.Міжнароднаорганізаціязпитаньстандартизації
(ISO) була утворена згідно з рішенням Наради представників 25 держав, яка
відбуласяужовтні1946р.вЛондоні(ВеликаБританія).Вонамаєконсультатив
ний статус при ЕКОСОР, МОП, МАГАТЕ, ІКАО, ІМО,ЮНЕСКО,ЮНКТАД,
ВОІВ. Об’єднує національні організації (комітети) з питань стандартизації
135держав(членівічленівкореспондентівтачленівабонентів).Українуворга
нізаціїпредставляєДержстандартУкраїни(з1993р.).Метаорганізації–розвиток
стандартизаціїіпов’язаноїзнеюдіяльностіуміжнародномумасштабі.Основне
завдання–розробкаміжнароднихстандартівусферіготовоїпродукції,напівфа
брикатівісировининаосновікоординаціїтауніфікаціїнаціональнихстандартів,
щомаютьрекомендаційнийхарактер;розвитокміжнародногоспівробітництвау
галузістандартизації20.

СтандартиISOсерії9000булирозробленітехнічнимкомітетомISO/TK176в
результатіузагальненнянакопиченогонаціональногодосвідурізнихкраїнщодо
розроблення,впровадженнятафункціонуваннясистемякості.Вонинестосують
сяконкретногосекторупромисловостічиекономікиіявляютьсобоюнастановиз
управлінняякістютазагальнівимогищодозабезпеченняякості,виборуіпобудо
виелементівсистемякості.Вонимістятьописелементів,щоїхмаютьвключати
системи якості, а не порядок запровадження цих елементів тією чи іншою
організацією.

Зарокищопройшливідчасуопублікування,вониотрималиширокевизнання
тарозповсюдження,абільшяк50державприйнялиїхякнаціональні.Післяроз
повсюдженняпочавсяпроцесїхширокогозастосуванняприсертифікаціїсистем
якості.Цевикликалопотребувизначенняправилсамоїпроцедурисертифікації,а
такожвимогекспертів,якіздійснюютьперевіркусистеми.ЗцієюметоюISO/TK
176 підготував та опублікував у 199092 рр. два стандарти ISO серії 1000. В
подальшому були внесені зміни в стандарти ISO серії 9000, які забезпечують
більшзручнекористуванняними.Післявнесеннязмінвонимаютьтакийсклад:
ISO 90001:1994. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Ч.1.
Настановищодо вибору і застосування; ISO90002:1993.Ч.2.Настановищодо
застосування ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003; ISO 90003:1991. Ч.3. Настанови
щодозастосуванняISO9001дорозроблення,постачаннятаобслуговуванняпро
грамзабезпечення;ISO90004:1993.Ч.4.Настановищодоуправлінняпрограмою
надійності;ISO9001:1994.Системиякості.Модельзабезпеченняякостіприпро
ектуванні,розробленні,виробництві,монтажітаобслуговуванні;ISO9002:1994.
Системиякості.Модельзабезпеченняякостіпривиробництві,монтажітаобслу
говуванні;ISO9003:1994.Системиякості.Модельзабезпеченняякостіприкон
троліготовоїпродукціїтаїївипробуванні;ISO9004:1994.Управлінняякістюта
елементисистемиякості.Підцієюназвоюіснуєчотиристандарти: ISO90041,
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ISO90042,ISO90043,ISO90044,якімаютьтакічастини:ч.1.Настанови;ч.2.
Настановищодо послуг; ч.3.Настановищодо перероблюванихматеріалів; ч.4.
Настанови щодо поліпшення якості; ч.5. Настанови щодо програм якості; ч.6.
Настановищодозабезпеченняякостіприуправлінніпроектуванням;ч.7.Наста
новизуправлінняконфігурацією;ч.8.Настановищодопринципівсистемиякості
таїхзастосуваннядляуправління.

ЗгіднозISO90001,стандартиISOсерії9000передбачаютьзастосуваннясис
темякостіучотирьохситуаціях:–отриманнявказівокщодоуправлінняякістю;
– контракт між першою та другою сторонами (постачальник  споживач); –
затвердженняабореєстрація,щоїхпроводитьдругасторона;–сертифікаціяабо
реєстрація,щоїхпроводитьтретя(незалежна)сторона21.

Виходячизтого,щоуправлінняякістюспираєтьсянабезлічорганізаційнихта
організаційноправовихформспівробітництвадержав,їхорганівтасуб’єктів,що
функціонуютьнаїхтериторії,стандартизаціявпроваджуєтьсяуправовусферута
виходитьнетількинанаціональний,алейнаміжнароднийрівень.

Резюмуючи,сліддійтинаступнихвисновків.Наглибокепереконанняавтора,
визначенняміжнароднихправовихстандартівповинноматисистемнийхарактер.
Ззазначенихпозиційпідтакимистандартамислідрозуміти:а)єдиніпринципиі
норми щодо поведінки суб’єктів міжнародного права, які мають договірний
характер,щосклавсяуходібагаторічноїпрактикиміждержавногоспівробітництва;
б)цінності й ідеї, загальноприйняті в сучасному міжнародноправовому про
сторі,щофіксуютьсяуміжнароднихдоговорах,юридичнихактахміжнародних
організацій, що відносяться до джерел права та здійснюються у практиці
відповіднихміжнароднихсудовихустанов.

Переважнабільшістьміжнароднихправовихстандартівберутьсвоївитокиіз
Загальноїдеклараціїправлюдини1948р.

Створення та розбудова модерної континентальної системи права наочно
демонструєзростанняролітазначенняпрецедентногоправауврегулюванніпро
блем міжнародного простору, а, отже, необхідно зауважити, що свої витоки
міжнародністандартиберутьщейзпрецедентногоправа,створеногопрактикою
Європейськогосудузправлюдини.

При визначенні класифікаціїміжнародних стандартів автор віддає перевагу
трьомнайбільшважливимгрупам:цестандартиусферіправлюдинитаїхзахи
сту,усферілокальноїтарегіональноїдемократії,атакожстандартиМіжнародної
організаціїзпитаньстандартизації(ISO).

Зважаючинаполіфоніюточокзорудослідниківстосовнокласифікаціїміжна
роднихправовихстандартів,необхіднозауважити,щокласифікуватиїхможназа
суб’єктами їх створення, за галузевоюприналежністю, за зовнішньоюформою
закріплення, заюридичною значимістю, за дієюна коло осіб, за видовою спе
цифікоюадресатівстандартизації,заспособомреалізації,зазмістомможливос
тейіт.д.Насамкінецьважливозазначити,щонапроцесирозробленняміжнарод
них правових стандартів впливають глобальні тенденції інтернаціоналізації
міжнародного життя. Вони безпосередньо або опосередковано впливають на
внутрішньодержавнійміждержавнівідносини,врезультатічогосуб’єктиміжна
родного права розробляють стандартизовані правила поведінки і визнають їх
юридичнообов’язковими.

1.Юри дич на енциклопедія.Т.5:П–С/Редкол.:Ю.С.Шемшученко(головаредкол.)
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zakon.rada.gov.ua> 12.Вер ла нов С. Стандарти соціальноекономічних прав людини у
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672 Держава і право • Випуск 51


	Розділ 9. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
	С. М. ЛЯХІВНЕНКО. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ


