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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦІЙ
НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Ischenko D. V., Servatyuk V. M., Stavitskyi O. M.
Characteristics of Competencies Chief of Detachment State Border Service of
Ukraine
Abstract. The main competencies Chief of detachment State Border Service and levels
of mastering leadership of their agencies and departments of the state border characterized and descripted. Developed with signs competence definition, can detect strong and
weak characteristics of personnel providing fair and informed assessment, contributing
to the formation of individual career development roadmap every chief detachment of
State Border Service.
Key words: competence, competenceіs, personnel management.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах сучасного етапу розвиту суспільства чітко просліджується тенденція до швидкого старіння
знань і досвіду персоналу, що виражається у відставанні індивідуальних
знань і досвіду від об’єктивних вимог
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до посади і професії. Сьогодні для вищих керівників скорочується значення
спеціальних та зростає роль методичних і соціальних знань і навичок, здібностей в області спілкування, керівництва персоналом, здатності сприймати
та інтерпретувати інформацію.

Іщенко Д., Серватюк В., Ставицький О.
Характеристика компетенцій начальника органу охорони державного кордону

Визначення вимог, що висуваються
до персоналу Державної прикордонної
служби тісно пов’язано з поняттям компетентності, яка їм потрібна для успішного
виконання
функціональних обов’язків. Компетентнісний підхід висуває на
перше місце не інформованість особи,
а вміння розв’язувати проблеми, що виникають у певних ситуаціях: у пізнанні і
поясненні явищ дійсності; при освоєнні
сучасної техніки і технології; у взаємовідносинах людей, етичних нормах і вчинках; у практичному житті при виконанні
різних соціальних ролей; у правових
нормах і адміністративних структурах, у
споживчих і естетичних оцінках; при виборі професії й оцінці своєї готовності до
виконання службових обов’язків за посадою; при необхідності розв’язувати власні життєві проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми. Починаючи з
60-х років ХХ сторіччя, спочатку американськими, а подальшому й західноєвропейськими вченими (Великобританія, Німеччина) активно розробляється
компетентнісний підхід у навчанні та
вихованні, що також почав розвиватися
на наших теренах в середині 90-х років,
але глибоке обґрунтування одержав в
останні роки.
Поняття «ключові кваліфікації» теоретично було обґрунтовано Д. Мертенсом у середині 70-х років у Німеччині. Основна ідея полягала у тому, що
необхідно підготувати нове покоління
фахівців, здатних адаптуватися до сучасних технологій виробництва, легко
переходити від одного виду праці до
іншого, що володіють знаннями, уміннями і здібностями, необхідними для
широкого кола професій. Це екстрафункціональні знання, уміння, якості
і властивості індивіда, що виходять за
межі визначеної професійної підготовленості (кваліфікації) [1; 2]. Стосовно
до гуманітарних професій це поняття
одержало назву «ключові компетенції» і

було включено до рекомендації Міжнародної організації праці.
«Сьогодні в США виокремлюють
три основні структури в компетентнісному підході – це формування знань,
умінь і цінностей особистості» [3; 4].
Визначальним для нашого дослідження є розуміння доцільності компетентнісного підходу, запропонованого
Дж. Равеном [5]. Науковець вважає, що
на його основі «стало можливим проведення ефективної політики в галузі
трудових ресурсів, заснованої на більш
тонких процедурах професійного навчання, працевлаштування і подальшого професійного зростання фахівців,
а також здійснення такої політики в
галузі добору кадрів, що дозволило б
залучити гідних кандидатів на впливові посади у суспільстві й відхилити
непридатних» [5, с. 66].
Розглядаючи компетентнісний підхід в системі вищої освіти як пріоритет
її модернізації у вищому навчальному
закладі, М. Артьомова та В. Бедь показують, що цей підхід відображає такий
зміст освіти, який припускає цілісний
досвід вирішення життєвих проблем,
виконання ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій [6]. Зрозуміло,
що навчити поводження в подібних ситуаціях неможливо. У межах компетентнісного підходу треба будувати і заздалегідь задавати «ситуації включення».
Слово «включення» означає оцінку ситуації, проектування дій і відносин, що
вимагають тих або інших рішень, тобто освіта будується на основі проекту
рішення життєво значущої проблеми.
Компетентнісний підхід розробляється
з розрахунком на те, щоб здійснити модернізацію освіти на «компетентнісній»
основі [7–10].
У педагогіці вищої школи компетентнісний підхід найбільш вивчений
у зв’язку з підготовкою майбутніх педагогів. Так, Є. Бондаревська і С. Кульневич стверджують: «Сьогодні усе більш
очевидною стає потреба оцінювати
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результати педагогічної освіти, тобто
компетентність, не обмежуючись якістю знань. Одним із критеріїв оцінки
стає освіченість, що проявляється в
особистісних характеристиках випускника. ... Особистісно-орієнтована парадигма освіти задає набір компетенцій, орієнтованих на смислову складову
будь-якого виду педагогічної діяльності,
на відміну від традиційної, де головне — знання, вміння, навички, способи
діяльності і здатності [11, с. 30]. Автори
показують, що поняття компетентності
включає не тільки когнітивну й операціонально-технологічну складові, але
й мотиваційну, етичну, соціальну і поведінкову. Ключові компетенції — це
особисті цілі студента, особисті смисли його освіти. Ключова компетенція
проявляється як особисто усвідомлена
система знань, умінь, навичок, що мають універсальне значення, тобто може
бути використана в різних видах професійної діяльності. Оскільки предметом праці майбутніх офіцерів-прикордонників є люди, їх свідомість, ставлення, поведінка, тому розгляд процесу
професійної освіти з цієї точки зору
можливо вважати актуальним і продуктивним, що й повинно стати завданням
подальшого аналізу як у теоретичному,
так і у практичному аспекті професійного виховання.
У розумінні О. Торічного, офіцер
ДПСУ повинен бути інтелектуально
розвиненою особистістю, ініціативним
та відповідальним, підготовленим у моральному та військово-професійному
відношенні, постійно прагнути до самовдосконалення та досягнення «акме»
у професійній сфері. Виходячи з цього,
теоретичні та практичні аспекти формування компетентності у майбутніх
офіцерів-прикордонників вимагають
посиленої уваги науковців та розробки
компетентнісного підходу [12, с. 61].
Підтвердження такої позиції ми
знайшли у дослідженні ролі компетентнісного підходу в підготовці курсанта

8

в контексті розвитку його особистості,
яку провів П. Дзюба. Автор вважає,
що компетентнісний підхід виступає у
ролі засобу індивідуалізації навчання,
який передбачає перехід: від орієнтації на середнього військового фахівця
до варіативності програми навчання;
статистичної моделі знань до процесу
розумового розвитку. Компетентнісний
підхід «повинен бути гнучким і рухомим, дозволяючи викладачеві в процесі
навчання підходити індивідуально до
кожного курсанта» [14, с. 79].
Слід зазначити справедливість і
продуктивність точки зору В. Райка
[14, с. 25–27], який, розробляючи модель правового виховання майбутнього
офіцера-прикордонника з урахуванням
змін у підходах до охорони державного
кордону за умов подальшого реформування ДПСУ в правоохоронний орган спеціального призначення, вважає,
що необхідно, за можливістю, чітко
визначити співвідношення знань і соціальних компетентностей, важливих
для ефективної професійної діяльності
майбутніх випускників прикордонного
ВНЗ, тим більше, що для офіцерів-прикордонників будь-якої спеціалізації
(професійного спрямування) знання
вимог законодавства є обов’язковою
складової професійної кваліфікації.
У той же час різноманітність ситуацій,
суб’єктивних і об’єктивних умов діяльності офіцера-прикордонника, безсумнівно, вимагає не тільки гнучких і узагальнених ключових кваліфікацій, але
й особистісних якостей, які складають
предмет професійного виховання.
Метою статті характеристика та
опис основних компетенцій начальника органу охорони державного кордону
та рівнів опанування ними керівним
складом органів та підрозділів охорони
державного кордону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнюючи думки науковців можливо струджувати що компетентність — це ступінь кваліфікації
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персоналу, яка дозволяє успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним.
Вона визначає здатність посадової особи якісно і безпомилково виконувати
свої функції як у звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно освоювати нове і швидко адаптуватися до умов,
що змінюються.
Доцільно виділяти такі види компетентності:
1) функціональна (професійна) компетентність: характеризується професійними знаннями та умінням їх реалізовувати. Вимоги до професійної компетентності багато в чому залежать від
рівня управління і характеру посади.
В основі професійної компетентності
полягає професійна придатність, що
являє собою сукупність психічних і
психофізіологічних особливостей людини, необхідних для здійснення ефективної професійної діяльності;
2) інтелектуальна компетентність: виражається у здатності до аналітичного
мислення і здійснення комплексного
підходу до виконання своїх обов’язків;
3) ситуативна компетентність: означає уміння діяти відповідно до ситуації;
4) часова компетентність: відображає уміння раціонально планувати і
використовувати робочий час. Вона
містить адекватну оцінку витрат часу
(«почуття часу»), уміння конструювати
програму досягнення мети в часовому
континуумі (просторі), правильно визначати витрати часу;
5) соціальна компетентність: передбачає наявність комунікаційних і інтеграційних здібностей, уміння підтримувати відносини, впливати, домагатися
свого, правильно сприймати та інтерпретувати чужі думки, висловлювати
до них відношення, вести бесіди і т.д.
Соціальна компетентність характеризує інтеракційні здатності персоналу,
культуру ділового спілкування як по
вертикалі «керівник — підлеглий», так і
по горизонталі — «працівники одного
рівня», а також колеги.

Соціальна компетентність містить:
знання етики ділового спілкування; уміння запобігати і відносно безболісно вирішувати конфлікти; уміння швидко і правильно передавати інформацію; уміння налагоджувати комунікації; уміння
давати ясні і чіткі завдання і відповідно
мотивувати персонал; уміння тактовно
вказувати на недоліки, коректно робити
зауваження, викликати довіру та ін.
Такого роду знання та уміння необхідні усім робітникам, а особливо — керівникам, оскільки у сучасних умовах
від злагодженості і гармонійності відносин у групі багато в чому залежить успіх
організації в цілому.
Вивчення управління персоналом
забезпечує формування не тільки соціальної, але багато в чому інтелектуальної і часової компетентності персоналу
усіх рівнів, і в першу чергу — керівників.
В сучасних умовах цінність цих якостей
для ефективної діяльності неухильно
підвищується. До того ж, знання науки
управління персоналом виступає найважливішою складовою частиною професійної компетентності керівників.
На підставі вищезгаданого сформульовані компетенції начальника відділу
прикордонної служби та органу охорони державного кордону (табл. 1).
Висновки й напрямок подальшого дослідження. Таким чином, розвитком особистісно-орієнтованого підходу
в умовах професійної освіти та управління персоналом є компетентнісний
підхід, який продуктивний, оскільки
інтегрує в собі навчальну і управлінську
складові на основі виділення ключових професійних компетенцій, якими
повинні володіти начальники органів
охорони державного кордону.
Результати дослідження підтверджують, що розроблені компетенції враховують європейські стандарти та є відповідними і придатними для майбутнього
управління персоналом. Розроблені
компетенції мають ознаки чіткості, дозволяють виявляти сильні та слабкі ха-
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Активне формування позитивного іміджу відділу. Поєднання власної професійної
мети з метою відділу
Розпорядча діяльність, планування, організація та контроль виконання заходів

Точне, зрозуміле викладення інформації, розуміння і
сприйняття інших, відкритість в контактах з людьми

Ідентифікація
з організацією

Комунікативність

Керівництво

Реагування на зміни обстановки

Гнучкість
мислення

Створює авторитет серед колег та підлеглих. Створює в колективі сприятливий морально-психологічний клімат. Спонукає персонал до відкритого діалогу в колективі і своєчасно розв'язує конфлікти. Кожному членові
колективу визначає завдання, які є складовою частиною цілісної роботи, інформує про це персонал. Створює та
підтримує корпоративний дух, гармонію персоналу.
Коротко і ясно формулює цілі. Спрямовує свою діяльність та дії персоналу на досягнення конкретних результатів незважаючи на труднощі, що виникають. Під час виконання завдань прагне в повній мірі використовувати
свій потенціал та потенціал підлеглих. Приділяє велику увагу якісному виконанню завдань.
Своєчасно реагує на зміни обстановки. Вміло використовує методи управління та способи виконання завдань
відповідно до ситуації, що склалася. Підходить до вирішення проблем в нестандартний спосіб, розглядає можливість багатоваріантності рішень. Якщо зустрічається з іншою точкою зору ніж власна, розглядає можливість
її обговорення. Вчиться на своїх помилках і успіхах постійно удосконалюючи способи дій. Враховує думку та
пропозиції оточуючих.
Визнає мету відділу, ідентифікує власну мету з метою відділу та своїми діями підтримує політику Держприкордонслужби. Додержується прийнятих принципів та стандартів. Активно формує позитивний імідж відділу всередині та зовні. Впроваджує принцип — інтереси однієї особи чи групи співробітників не повинні переважати
інтереси відділу.
Ефективно організувати свою працю та працю персоналу. Володіє сучасними стилями керівництва. Створює
ефективні плани дій, які модифікує в залежності від обстановки. Інтегрує і мобілізує персонал до спільної співпраці. Своєчасно контролює терміни та якість виконання доручених задавань. Радиться, прислухається до думки
колег, справедливо вимагає.
Організує та проводить службові наради, зустрічі, бесіди. Виражає свою думку дуже стисло і зрозуміло, навіть
у складних ситуаціях. Використовує сучасні методи комунікацій. Пояснює власні ідей перед їх передачею. Стежить за мовою власних поз, жестів і інтонаціями, не посилає суперечливих сигналів. Розвиває вміння слухати,
забезпечує активність слухачів, заохочує персонал до відкритої комунікації, покращує зворотній зв’язок.

Формування, інтеграція і
організація діяльності колективу

Прагнення досягнути мети
не зважаючи на труднощі

Опис компетенції та рівень опанування

Таблиця 1

Визначення компетенції

Прагнення до
результатів

Назва
компетенції
Створення
колективу

Характеристика компетенції начальника органу охорони державного кордону
(відділу прикордонної служби)

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 6 (12)

Прийняття управлінських рішень відповідно до ситуації

Оцінка компетенції
персоналу, планування
та забезпечення їх
саморозвитку

Розвиток і
оцінка

Використовує сучасні змістовні та процесуальні теорії мотивації. Цінує індивідуальний внесок персоналу у виконані задавання. У відношеннях з персоналом врівноважує похвалу і критику. Спосіб мотивації пристосовує до
індивідуальних потреб персоналу. Призначає задавання враховуючи інтереси і кваліфікацію персоналу.

Розуміння значимості персоналу. Спонукання та заохочення персоналу до виконання завдавань з врахуванням
індивідуальних потреб
Виконання рішень шляхом
забезпечення і використання
ресурсів відділу, координація
діяльності персоналу
Визначення цілей та способів їх досягнення

Відповідальний за розподілення ресурсів. Визначає необхідні ресурси для виконання завдань та ефективно їх
розподіляє, піклується про забезпечення ресурсами виконання завдань. Здійснює розподіл повноважень та організовує раціональну організаційну структуру управління. Координує дії, організовує взаємодію і співробітничає
з іншими структурами для досягнення визначеної мети.
Здійснює планування та планування реалізації планів. Визначає цілі, що відображають філософію відділу, концепцію діяльності та розвитку, знижують невизначеність поточної діяльності як відділу, так і окремої людини.
Визначає етапи, показники досягнення мети, терміни, та окремі етапи реалізації. Готує реалістичні плани дії, що
враховують всі фактори та вплив зовнішнього середовища.
Приймає рішення відповідно до обставин, навіть у важких ситуаціях. Передбачає наслідки стратегічних рішень і
враховує їх під час діяльності. Розпізнає ключову (релевантну) інформацію та на підставі її приймає раціональні
рішення. Має широкі погляди на проблему та вміє оцінити та обрати доцільне рішення з наявних альтернатив.
Бере на себе відповідальність за наслідки рішень, виховує у персоналу відчуття відповідальності за рішення, що
приймаються.
Проводить ділову оцінку персоналу, визначає рівень відповідних компетенцій персоналу, необхідних для
виконання завдань. Підбирає об'єктивні і відповідні методи оцінки, використовуючи наявні інструментальні
засоби. Обговорює з персоналом плани розвитку і ефективно їх реалізує. Мотивує персонал до розвитку. У
міру розвитку компетенції передає підлеглим більше повноважень і відповідальності. Активно займається
саморозвитком, використовує знання та вміння персоналу, опановує інновації та новітні технології в управлінні
і заохочує на це підлеглих.

Опис компетенції та рівень опанування

Визначення компетенції

Прийняття
рішення

Планування

Організаторська
діяльність

Назва
компетенції
Мотивація

Закінчення табл. 1

Іщенко Д., Серватюк В., Ставицький О.
Характеристика компетенцій начальника органу охорони державного кордону
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рактеристики персоналу, забезпечують
справедливе та зважене оцінювання,
сприяють формуванню індивідуальної
дорожньої карти кар’єрного розвитку
кожного начальника органу охорони
державного кордону.
У подальшому слід зосередитися
на розробці, формуванні та апробації

лідерських компетенцій офіцерського
складу відділів прикордонної служби;
оформлення компетенцій у нормативних актах; автоматизації процесу
управління проходженням служби
персоналом та удосконалення програмного забезпечення для застосування компетенцій.
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Abstract. The article covers modern approaches of selection of priorities of budget policy of development of regions of Ukraine. The authors named following factors as the
main priority directions of implementation of budget policy for development of regions in
the medium and long-term perspective: fiscal stimulation of competitive principles of regional economy; Increase of internal potential of development of regions on the basis of
budget decentralization; reduction of territorial asymmetries in budgetary provision of regional development and equal access of population to high-quality public services.
The article defines the main strategic objectives of fiscal policy, which should determine the
vector of development of fiscal policy for development of regions for the long-term perspective and foresee solution of tasks, highlighted by the economic strategy. They are: creation of favorable conditions for achievement of stable rates of economic growth, promotion of growth of internal financial potential of regions; strengthening of the role of local
self-government bodies to ensure sustainable endogenously oriented development of regions; ensuring high quality public services and efficient usage of budget funds.
The main tasks of budget policy of regions of Ukraine are defined. A number of measures, which implementation will allow reaching a qualitatively new level of development
of regions.
Key words: fiscal policy, development of regions, priorities, fiscal decentralization.
New challenges which Ukraine faces
nowadays need to revise priorities of fiscal
policy of regions, simultaneously the main
requirement for their definition is alignment with goals and objectives of state
development strategy and regional development strategy. While determining pri-
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and state; concordance of actions of state
authorities and local self-government in
counteracting financial and economic imbalances and risks, etc. Establishment of a
predominant and primary direction of
budgetary funds usage, as well as description the most effective directions of budget policy implementation are important issues that need further study.
Analysis of recent research and
publications. Many domestic and foreign
scientists devoted their work to study the
problem which is mentioned above. In
particular, issue of fiscal policy and its impact on processes of socio-economic development of regions is an object of researches of I. Lunina [1]; V. Oparin [2] and
M. Kulchytskyy [3] paid appreciable attention to studying problems of financial
provision of sustainable development of
regions and searching for effective mechanisms for providing financial assistance to
regions; works of K. Pavlyuk [4], L. Ly
syak [5] and others. are devoted to investigation of problems associated with formation and usage of local budgets. Despite excessive attention to fiscal policy
and its impact on development of regions,
issue of choosing priorities and defining
directions for their implementation needs
further discussion.
The purpose of the article is to justify
new priorities and directions of implementation of budget policy of development of regions of Ukraine in modern
conditions.
Definition of new strategic objectives
of long-term fiscal policy of development
of regions requires taking into account
long-term effects of management decisions
that are currently being adopted in all
spheres of public life in the country. Objectives of regional budget policy should be
closely integrated into general strategy of
reforms, its modernization should form the
basis for improving competitiveness of regions, achieving balanced development and
promoting acceleration of European integration movement of Ukraine.

Implementation of new budget policy
of development of regions involves establishment of clear priorities of budget policy, allocation of strategic and tactical
benchmarks, each of which meets a number of tasks (Fig. 1). Taking into account
new objectives of State Regional Policy,
which are defined by the State Strategy of
Regional Development for the period up to
2020 [6] (enhancement of regional competitiveness, territorial socio-economic integration and spatial development, effective
public administration in the field of regional development), as well as initiated decentralization of management and reform of
inter-budgetary relations, priority directions
of realization of budget policy of development of regions for medium and longterm perspective should include:
1) budget stimulation of competitive
principles of regional economy;
2) increase of internal potential of development of regions on the basis of
budget decentralization;
3) reduction of territorial asymmetries
in budgetary provision of regional development and equal access of population to
high-quality public services.
Priorities of fiscal policy of the region
are expressed through economically justified goals and objectives of regional budget policy, which are able to solve the most
painful socio-economic problems. Strategic objectives of fiscal policy of the region
determine the vector of development of
fiscal policy of development of regions
for the long-term perspective and involve
solving of tasks defined by economic
strategy. In the study, strategic objectives
of fiscal policy of development of regions
of Ukraine are as following:
1) strategic goal №1- creation of favourable
conditions for achievement of stable rates of
economic growth, promotion of growth of
internal financial potential of regions;
2) strategic goal №2 — strengthening
the role of local self-government bodies in
ensuring sustainable endogenously oriented development of regions;
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- completion of the reform of local selfgovernment and decentralization of
power;
- strengthening of tax base of local selfgovernment bodies;
- completion
of
budget
decentralization;
- improvement
of
communal
infrastructure management processes;
- formation of a clear system of powers
between various levels of government

- Decentralization of expenditure powers;
- Creation of an appropriate financial and
material basis for performance of local
authorities

- improvement of the system of interbudgetary relations;
- increase openness and transparency of
budget process;
- increasing efficiency of budget funds
usage;
- ensuring proper financing of delegated
powers;
- ensuring proper control over the use of
budget funds;
- introduction of Program-targeted
budgeting method for all local budgets

- Introduction of public service standards;
- Increasing of financial capacity of public
services provision

Fig. 1. Strategic and tactical benchmarks of budget policy of development of regions of Ukraine. Note. Created by authors.

- improvement of strategic planning of
regional development;
- improvement of coordination of
activities of territorial executive
authorities;
- transparent mechanism of financing of
development projects;
- medium-term planning of development
projects;
- budget stimulation of development of
regions;
- focus on growth of regional development
expenditures

- Increasing competitiveness of regions;
- Improving
effectiveness of regional
development management;
- Increasing efficiency of usage internal growth
factors
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to
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sustainable
endogenously oriented development of regions
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efficient use of budget funds
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3) strategic goal №3 — ensuring high
quality public services and efficient use of
budget funds.
Current socio-political and economic
conditions of Ukraine have low probability to course economic growth, so revision
of policy of stimulating economic activity
is relevant. The most important task for
medium-term perspective for the state and
its regions is creation of favorable conditions for sustainable growth by activating
potential development centers, which
should be developed in «reasonable specialization», which strategy focuses on a
more vertical rather than neutral logic of
intervention [7]. Prerequisites for this have
already been created in Ukraine, coordinated interaction of authorities at all levels
ensures fulfillment of tasks aimed at
achieving the goal of regional development
and contributes to the growth of financial
potential of the region. Fiscal decentralization that has been initiated should contribute to rejection of paternalistic expectations and regions should rely on their own
resources for growth through effective development planning. Proactive budgetary
policy of regional development can be implemented by stimulating entrepreneurial
activity by minimizing fiscal redistribution
of social product; improving the structure
of budget expenditures, which should focus on areas, capable for generating a positive effect of economic growth.
Reorientation of fiscal policy to ensure
conditions for sustainable endogenous
growth requires improvement of stimulus
tools, among which the priority should be
given to definition of clear criteria for provision of tax preferences. These include,
for example, exemption from taxation of
enterprises invested in: human capital (retraining, health insurance, pension insurance), intellectual capital (research funding), energy saving technologies, etc. It
would be advisable to introduce tax incentives for investment in self-employment.
Control over the targeted use of funds
from preferential taxation can be ensured

by introducing special accounts and legally
regulated mechanism for usage of these
funds. Of course, administration of tax
incentives should be reflected in the Tax
Code of Ukraine.
Talking about creation of favorable
conditions for endogenous economic
growth of regions, it is appropriate to reorient expenditures of «eating» to growth
of development expenditures. It can be
achieved by activating public-private partnership, which can be possible in the form
of co-financing of important investment
projects, for example, in the field of education, housing and communal services,
various infrastructure projects, etc. With
regard to public investments, it is important to focus on improving efficiency of
management of public investments, because, these investments are invested in
areas of social significance, but are unattractive due to minimal profitability, on the
other hand, it is a way that will help regions as well as the country as a whole to
improve quality of infrastructure in limited financial resources.
A set goal can be also achieved through
transition to medium-term budget planning, improvement of program-targeted
method of financing regional development projects, implementation of measures, including development of legal acts,
devoted to formation of stable sources of
local budget revenues (for example, while
determining the rate of tax on real estate
we should use European practice without
establishing privileges for an area that is
not subject to taxation); development of
electronic services for taxpayers, etc.
Implementation of budget policy at
regional level in order to achieve the second goal can be ensured by following
tasks: completion of the reform of local
self-government and territorial organization of power and decentralization of
power in Ukraine; transition to a two-level
budget model of relationship between the
state budget and local budgets; strengthening of tax base of local self-government
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authorities; completion of fiscal decentralization; improvement of communal property management processes; formation of
a clear system of powers of government
at different levels.
Initiated decentralization of authority
in Ukraine together with fiscal decentralization gave the regions (as well as local communities) more leverages to improve their
own development and well-being of population, although there are considerable risks
to institutional capacity of local self-government bodies to ensure development and
not to become self-restrained. Disclosure
of internal potential of development of regions on principles of budget decentralization implies approximation of results of
regional economy to needs of population.
To strengthen the role of local authorities in stimulating sustainable development of regions, completion of the reform of administrative — territorial system is the issue of the first priority, as
further development of united territorial
communities influences destructively on
the system of administrative and territorial
system, especially at the district level. The
next step, which logically complements
the previous one and can be considered as
urgent, is to increase qualification level of
local self-government bodies, as at regional level there is a clear discrepancy between
new development opportunities, which
arise within initiated reforms, and institutional capacity of local self-government
bodies under new conditions.
Distension the rights of local self-government in terms of administering local
taxes and fees through introducing selftaxation, improving work with taxpayers,
etc. is another measure that can improve
financial capacity. Local budgets that have
a direct relationship with the State Budget
should use program-targeted budgeting
method, and formation of budgets for a
planning period and for next two periods
should be done in strict accordance with
the forecast of economic and social development of Ukraine.
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The next point, which should be emphasized and which cannot be ignored, is
redistribution of powers according to results of implementation of the reform of
local self-government and, as a consequence, the fiscal policy that is appropriate
to them. Thus, functions and powers of
regional authorities are decreased. At the
regional level remained: specialized medicine, higher educational establishments,
roads of regional significance, development of culture, sports, tourism and forecasting of regional socio-economic development. That is, decentralization of power in a unitary country «turned» into institutional and financially capable two levels
of public authority — it is national and
local, and thus the greatest authority and
resources are concentrated not at the regional level. Due to such format subjects
of regional budget policy are responsible
for its formation and implementation on
the territory of the region; carry out general organization and management of implementation of regional budget; coordinate activities of budget process participants while budget implementation; carry
out monitoring of compliance of indicators, approved in budgets of districts and
cities (cities of regional significance) with
budget legislation of Ukraine; develop proposals regarding feasibility of introducing
local taxes, fees, benefits, etc. Formation of
an effective fiscal policy for development
of regions should be based on a clear system of delegation of powers. Regional or
local governments should be endowed with
powers to be able to perform their functions in accordance with human resources,
organizational and financial support.
Achievement of the third goal requires
execution of following tasks: improvement of system of intergovernmental fiscal relations; increasing of openness and
transparency of budget process; increasing of efficiency of budget funds usage;
ensuring of proper financing of delegated
powers; ensuring of proper control over
the usage of budget funds and implement-
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ing program-targeted budgeting method
for all local budgets.
Increasing of predictability of fiscal
policies at regional level requires usage of
cutting-edge tools, including method of
program-targeted budget planning, which
aims to achieve the goal in accordance with
priorities. According to the authors, usage
of medium-term budget planning tools is a
perspective direction of budgeting, as it
provides a comprehensive approach to
budget formation and has become widespread in economically developed countries
through the fact that targeted programs allow financing of projects that are not attractive for private sector.
Traditional methods for improving the
efficiency of budget expenditures (usually
focused on available resources) have practically exhausted themselves and therefore
cannot solve the problem of imbalances
of local budgets or poor quality of provided public services. Absence of clear
and unambiguous boundaries in the system of assessing efficiency of spending
budget funds is a «stumbling block» on the
way to implementing an effective budget
policy for development of regions. In this
context, the transition to results-based
budgeting requires not only control over
the correctness of spending public finances, but (most important!) also evaluating
the effectiveness of their use during the
budget year at the end of each budget program. It is clear that timely and objective
assessment of implementation of budget
programs is a guarantee of effective usage.
Strengthening of control over the use
of budget funds will be facilitated by: introduction of the newest mechanisms into
the budget process, first of all with participation of the publicity (participatory
budget), formation of a system for evaluating efficiency of using budget funds according to clear criteria. Expenditures for
financing are planned exclusively on those
programs that are in line with the main
tasks of regional strategies of socio-economic development. Application of pro-

gram-targeted budgeting method, as well
as transition to medium-term planning of
local budgets (as envisaged by the Public
Finance Management Reform Strategy for
2017–2021) will allow financing local development projects which implementation
period exceeds one budget year.
Budgets of development of local budgets are gaining special importance, their effectiveness of formation and implementation should be observed as a key element of
transition from simple budget development
support to indirect budgetary regulation. It is
fair to point out that this tool for implementation of fiscal policy of economic growth
of territories has not become an effective
instrument for implementing the growth
policy due to the fact that:
1) under current conditions of the
country, budgets of development of local
budgets have become a tool to cover deficit
of local budget through local borrowing
(since local government funds are directed
exclusively to the budget of development);
2) serves as a way of mastering excessive budget resources of general fund that
are consistent with current legislation,
transferred to the development budget
and is its significant source of filling;
3) facilitates simplification of budget procedures in granting subventions for social and
economic development from the regional
budget to the budgets of cities and districts.
Thus, so insignificant volumes of revenues to development budgets of local
budgets are directed at overwhelming majority for capital expenditures, various repairs of objects of socio-cultural sphere,
etc., while investments in social and economic development account less than 1 %
of development expenditures. According
to such situation, it should be noted that
such mechanism of budget investment as
a development budget needs reformation
and improvement due to limited content
of this fund, inefficient mechanism of use
and control over the level of profitability.
Solution of underlined tasks to achieve
the third goal requires revision of calcula-
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tion methodology, as well as procedure for
usage of educational, medical and social
subventions, ensuring the balance of
monthly distribution of these subventions. Measures, which are used in the algorithm to calculate expenditures for
maintenance of educational and medical
facilities also require improvements (this is
especially actual for areas with low population density and an extensive network of
budget institutions). It is time to approve
sectoral social standards and budgetary
standards for each type of delegated authority. In addition, it is necessary to develop and adopt regulatory acts that would allow to expand powers of local self-government bodies in the area of establishing social standards at local level, depending on
conditions. That is, it is necessary to give
legal possibility to local self-government
bodies to adjust independently the value of
state social standards depending on different conditions of their formation.
Practical realization of above-mentioned tasks in accordance with determined
targets will contribute to improvement of
budget policy of regions and achievement
of new development goals of the country
and its regions in the context of socio-economic, political and legal reforms, which
are currently being implemented in Ukraine.

Thus, new challenges and new economic
conditions of Ukraine and its regions necessitate a revision of budget policy strategy
and tactics. Realizing the budget policy on
the basis of self-development, regional development can be led to a qualitatively new
level in which each member of territorial
community becomes a full and active participant in economic relations of the region. In
the context of post-crisis recession in
Ukraine’s economy there is an urgent need to
find effective mechanisms to ensure development and growth of well-being of citizens, both in the country as a whole and in
its regions in particular. We believe that according to persistent nature of differentiation of levels of development of regions of
Ukraine, fiscal policy can become an active
element of the state regulation system and
a determining factor in management of
economic and social processes and their development, as it determines the scale of
primary distribution of GDP, influences on
structure of savings and debts trends, activates processes of expansion of financial
autonomy of territories, etc. Our priorities
for implementing budget policy of
Ukraine’s regions are logically interrelated,
which allows us to get synergy effect, since
solving some problems serves as the basis
for solving all the following.
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Близько 70 % українських покупців
час від часу зіштовхуються з фактом
придбання неякісних товарів, отриманням неякісних послуг чи робіт. При цьому половина з них не зробили нічого,
щоб захистити свої права. У більшості
випадків має місце неякісний товар або
надання послуг, однак часто споживачі
скаржаться на відсутність повної інформації на упаковці, на зміну термінів придатності або пошкоджену упаковку.
Політика, яка здійснюється в сфері
захисту прав споживачів, переслідує дві
основні мети: перша — інформувати
споживача про наявні товари і послуги,
друга — захищати споживача в разі недобросовісних дій підприємців. Поєднання цих двох завдань і їх виконання
дозволяє, з одного боку, забезпечити
добробут споживача, а, з іншого —
ефективну роботу економіки в цілому.
Захист прав споживачів ‑ це комплекс заходів, що реалізуються державою і спрямовані на регулювання суспільних відносин, що виникають між
споживачем і суб’єктом підприємницької діяльності ‑ виробником, виконав-

цем, продавцем і включають в себе:
встановлення конкретних прав споживачів; форми можливих порушень прав
і механізм їх захисту; відповідальність за
порушення прав споживачів.
Особливого значення набуває захист і підтримка належного рівня тих
цивільних і соціальних прав населення
нашої країни, в числі яких одне з провідних місць займають споживчі права
осіб, які мають визначальне значення
для життєдіяльності і якісного життєзабезпечення. Тому в даний період існування України для кожної людини,
кожної сім’ї підвищену актуальність мають питання збереження досягнутого
рівня добробуту, надійного збереження
особистих накопичень, стабільного забезпечення соціальних гарантій, можливість придбання якісних і безпечних
товарів і послуг за доступними цінами.
Саме тому адаптація законодавства
України до стандартів ЄС в сфері захисту
прав споживачів є першочерговим кроком
у нормотворчій діяльності нашої країни.
Метою дослідження є визначення
ключових питань адаптації законодав-
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ства України в сфері захисту прав споживачів до acquis communautaire Європейського Союзу.
Під час дослідження проблеми захисту прав споживача було використано
законодавство, що регулює дану сферу,
а саме Конституція України, Закон України «Про захист прав споживачів», Цивільний кодекс України, Господарський
кодекс України та ряд інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів.
Закон України «Про захист прав
споживачів» регулює відносини між
споживачами товарів (крім харчових
продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та
виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.
Дослідженням законодавства ЄС у
сфері захисту прав споживачів займались такі науковці, як К. М. Бєлікової,
А. А. Виноградова, Г. Дейвіса, М. В. Нікотенєвої, Ю. Б. Фогельсона, Є. А. Шелепіної та інших вчених. Найбільш
повно дана проблематика висвітлена в
дисертаційній роботі Є. А. Арабей. Питаннями захисту прав споживачів займались також Г. Осетинська, О. Письменна, О. Шафалюк, М. Феськов тощо.
Однак дана галузь охоплює значне
коло питань і тому існують прогалини в
аналізі процесу адаптації національного законодавства в сфері захисту прав
споживачів до стандартів ЄС.
Виклад основного матеріалу. Захист соціальних та споживчих прав громадян вимагає здійснення широкого
комплексу заходів, включаючи законодавче забезпечення та створення умов для
його застосування. У зв’язку зі стрімким
розвитком ринку в сфері споживчих відносин існує постійна необхідність вдосконалення і створення нових дієвих правових механізмів для захисту прав та інтересів споживачів, що забезпечують споживчу безпеку, соціальну стабільність і стимулювання підприємців до досягнення
високих стандартів обслуговування спо-
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живачів на основі принципів сумлінності і
та орієнтації на клієнта при гарантуванні
якості запропонованих товарів і послуг.
Незважаючи на те, що законодавство про захист прав споживачів послідовно розвивається і займає провідне
місце в системі правового регулювання,
а його дієвість загалом має позитивні
тенденції, існують певні прогалини.
Захист прав споживачів, що в джерелах права ЄС звучить як consumer
protection, виступає сьогодні однією зі
сфер співробітництва держав-членів
ЄС, яка розвивається найбільш динамічно і сфер компетенції його керівних
органів (інститутів), які видали інтеграційне законодавство і продовжують роботу щодо його вдосконалення.
Надзвичайно важливо врахувати модернізацію і часткову кодифікацією законодавства ЄС про захист прав споживачів,
а саме прийняття Директиви 2011/83/ЄС
від 25 жовтня 2011 року про права споживачів, що вступила в дію 13 червня 2014 р.
З даного періоду правила по відношенню до споживчих прав змінилися. Всі
країни, які ведуть торгівлю з країнами Євросоюзу, повинні врахувати актуальні
зміни і привести всі свої операції в відповідність з новими правилами [2].
Директива дає країнам право самостійно визначати покарання для компаній, які не виконують нові правила, і
можна застосовувати широкий спектр
наслідків: від адміністративних штрафів
до кримінального переслідування.
Основні зміни стосуються більш суворих вимог до інформації. Директива
визначає, яка інформація повинна бути
надана споживачу, перш ніж буде здійснена покупка. Вимоги різняться в залежності від різновиду угоди:
1) дистанційні контракти (при наданні сервісу або здійсненні продажу
дистанційно, без одночасної присутності продавця та покупця);
2) здійснення продажу поза приміщенням продавця (тобто при реальній
присутності продавця та покупця, але
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за межами певного приміщення, наприклад: продаж у квартирах);
3) продаж в приміщенні.
Більш того, вимоги відрізняються в
залежності від типу продажу (наприклад он-лайн торгівля виділяється окремо) і навіть за типом засобу використовуваного для здійснення покупки [5].
Також Директива встановлює вимоги до змісту підтвердження, яке формується після здійснення угоди. Так наприклад, для електронних товарів, повинно бути вказано попередження, що
з моменту завантаження покупки на
комп’ютер, покупець втрачає право розірвання угоди. Збільшується час, протягом якого покупець може змінити
своє рішення при вчиненні дистанційної купівлі і повернути товар, з раніше
існуючих 7 днів до 14 відповідно [2].
Також відбувається скорочення періоду для повернення коштів. Термін, протягом якого продавець зобов’язаний повернути кошти за товар, а в деяких випадках
і за доставку, скоротився до 14 днів. Раніше термін дорівнював 30 дням. Також
включено пункт про автоматичне розірвання додаткових договорів. При розірванні основного договору, додаткові
угоди, такі як страхування, або зберігання
товару, розриваються автоматично.
Повідомлення про обов’язок оплати
повинно бути однозначним і чітко визначеним. Цей пункт має на увазі, що
при здійсненні замовлення, має бути чітко вказано про необхідність оплати товару. Так, раніше популярні кнопки
«далі», «замовлення», «зареєструватися» —
для здійснення покупки, більш не припустимі, тому що немає вказівки на слово «оплата». Продавець зобов’язаний
вказувати остаточну ціну. Також раніше
популярні на сайтах заздалегідь включені додаткові послуги, від яких можна відмовитися при знятті галочки в формі
замовлення, тепер під забороною [5].
Максимальні термін, протягом якого товар повинен бути доставлений дорівнює 30 дням, незалежно від обста-

вин, за винятком окремої домовленості
на інший строк.
Також зафіксовані нові вимоги
щодо змісту веб-сторінки. В описі таких товарів повинні бути присутніми
технічні обмеження, способи використання електронних програм тощо [3].
В даний час найважливіші норми
законодавства ЄС про захист прав
споживачів закріплені в Директиві
85/374/ЄЕС про зближення законів,
правил та адміністративних положень
держав-членів щодо відповідальності
за продукцію неналежної якості та
Директиві 2005/29/EC про недобросовісну комерційну практику у відносинах між підприємцями і споживачами на внутрішньому ринку ЄС.
Згідно статті 42 Конституції України,
держава захищає права споживачів,
здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт,
сприяє діяльності громадських організацій споживачів [6]. Оскільки нормативно-правовий акт найвищої юридичної
сили регулює дану сферу, можна стверджувати, що захист споживчих прав належить до пріоритетних завдань країни.
Закон України «Про захист прав споживачів», який був прийнятий Верховною Радою України ще на початку створення нашої держави в 1991 році з сучасними змінами і доповненнями найбільш
повно описує усі аспекти споживчого
права. Однак і він потребує вдосконалення у зв’язку з швидкими темпами
прогресування людства, появою нових
видів підприємницької діяльності, значному технічному прогресу та зміну поглядів на безпеку в цілому і зокрема безпеку продуктів, товарів та послуг.
Відповідно до вказаного закону,
закріплюється перелік прав споживачів під час придбання, замовлення
або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб.
Однак одна з норм вказує, що він є
невичерпним і споживачі мають інші
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права, встановлені законодавством
про захист прав споживачів.
Отже, варто зауважити, що кожна
особа може розраховувати на захист
своїх прав державою. Належна якість
продукції та обслуговування, а також
безпека продукції — це ті, основні
критерії, які повинен забезпечити підприємець у стосунках з клієнтом. Споживач може вимагати необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість,
якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця). У разі
виявлення недоліків продукції (дефекту в продукції) кожен має право на відшкодування майнової та моральної
шкоди, відповідно до закону. У таких
випадках необхідно звертатись до суду
та інших уповноважених державних
органів за захистом порушених прав.
Також з метою подолання проблеми
низької кваліфікації споживачів, які являються найбільш незахищеними
учасниками ринкових відносин створюються громадські організації споживачів (об’єднання споживачів) [7].
В країнах Європи ще в 1972 р. було
створено Європейське бюро споживачів
(ЄВС), яке об’єднує більше 20 споживчих організацій з усіх країн — членів
ЄС. У 1973 р. уряди членів ЄС підписали
«Хартію на захист споживачів», яка закріплює основні права споживачів.
Законодавство Європейського Союзу не має чіткого визначення прав
споживачів, об’єднаного одним актом і
загальними ознаками. Однак науковці
визначають такі основні категорії прав:
1) на безпеку, якість товарів і послуг;
2) на достовірну інформацію про них;
3) право бути почутим у разі висунення споживацьких претензій;
4) право захищати свої споживацькі
претензії в суді [9].
Директива 2005/29/EC про недобросовісну комерційної практиці у відносинах між підприємцями і споживачами на Внутрішньому ринку ЕС133
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(«Директива про недобросовісну комерційної практики») також має безсумнівне значення для всієї галузі захисту
прав споживачів.
Вона встановлює загальні правила
щодо тієї діяльності, яка є недобросовісною по відношенню до споживача.
Відповідно до Директиви 2005/29/EC
існує дві ознаки недобросовісних комерційних дій:
1. Комерційна діяльність суперечить вимогам професійної етики;
2. Комерційна діяльність може істотно спотворити економічну поведінку середньостатистичного споживача,
на якого ця діяльність спрямована [3].
У Директиві 2005/29/EC встановлено загальну заборону на здійснення
недобросовісних дій, таких, наприклад,
як агресивні комерційні дії. Таким чином, будь-які агресивні дії в сфері комерції заборонені, навіть якщо вони не
завдають шкоди споживачеві і не відносяться до недобросовісних або таких,
що вводять в оману [1].
У сфері захисту прав споживачів також існують можливості, надані ЄС для
мінімізації перешкод для споживачів
при доступі до правосуддя. До таких
систем належить система альтернативного вирішення споживчих спорів, яка
скорочено називається ADR (від англ.
«Alternative Dispute Resolution» — «альтернативне вирішення спорів»). Правове регулювання організації і функціонування системи ADR здійснюється з допомогою нової Директиви 2013/11/ЄС
про позасудове врегулювання споживчих спорів. Об’єктами правового регулювання Директиви 2013/11/ЄС є суспільні відносини, що виникають між
споживачем — громадянином ЄС і підприємцем — резидентом ЄС, на національному і транскордонному рівні.
Ще одним нововведенням у врегулюванні споживчих спорів є система
інтерактивного вирішення спорів або
On-line Dispute (ODR). Відзначимо, що
ця система отримала самостійне право-
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ве регулювання поряд із системою
ADR і таке правове регулювання закріплене в Регламенті № 524/2013 від
21.05.2013 року про інтерактивне вирішення споживчих спорів [9]. Система
ODR поширюється на спори, регулювання яких може здійснюватись з допомогою системи ADR, але поширює свою
дію лише на угоди, вчинені інтерактивним способом, тобто охоплює тільки відносини споживачів і підприємців при
здійсненні покупок через мережу Інтернет (так звана електронна комерція).
Отже, ODR є спеціалізованою процедурою ADR у сфері електронної комерції, яка надає можливість інтерактивного
вирішення відповідних спорів [8].
Директива 2011/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня
2011 про права споживачів, є одним з
найсучасніших кодифікуючих актів у даній галузі. Згідно нею споживачем вважається будь-яка фізична особа, яка діє в
рамках договорів, що охоплюються
цією Директивою, з метою, відмінних
від його торговельної, комерційної, ремісничої або професійної діяльності [2].
Деякі правові акти ЄС, розкриваючи
поняття «споживач», вказують, що споживачем може бути не тільки фізична
особа, яка має бажання укласти договір,
але і особа, яка є бенефіціаром при
укладенні договору з фізичною особою, від імені якого виступає контрагент в споживчому договорі.
Варто також відзначити, що сама
назва галузі законодавства в праві ЄС
звучить як «захист споживачів» (англ. —
«сonsumer protection»), тоді як наша
правова система користується терміном
«захист прав споживачів».
При поверхневому вивченні співвідношення термінів може виникнути враження, що різниця в визначеннях створюється за рахунок різниці в мовах використання термінів. У деякій мірі сторони насправді мають на увазі одні й ті
ж правові норми, але назва самих галузей відрізняється [10].

Однак, на наш погляд, варто зазначити, що існує різниця і в трактуванні.
Якщо взяти за основу, що під захистом
прав маються на увазі дії з відновлення
порушеного права, тобто захищаються
права тільки тоді, коли відбулись порушення, а захист споживачів трактується,
як усі заходи, що забезпечують належну
якість товарів та послуг, створення умов
для реалізації свої прав, то можна дійти
висновку, що «захист споживачів» є значно ширшим поняттям. Однак сама суть
положень законодавства про захист прав
споживачів в своїй основі співпадає.
Загальносвітова практика використання термінології зводиться до того,
що термін «захист споживачів» використовується в більшості країн і на більшості мов, особливо в країнах Європейського Союзу, США, Канаді, Японії,
Південної Кореї. На просторі СНД, в
таких країнах як Росія, Україна і Білорусія, застосовується термін «захист прав
споживачів». З метою наближення до
європейського законодавства варто переглянути використання даного терміну.
Показовим прикладом здійснення захисту споживачів є звернення Євросоюзу
до компаній Facebook, Google і Twitter з
проханням протягом місяця змінити умови користування соцмережами, які порушують права споживачів. Компаніям
було направлено листи із заявами, що
деякі з умов користування і обслуговування порушують законодавство про захист
прав споживачів Європейського союзу.
Також в листі зазначалося, що компаніям
необхідно вжити заходів для боротьби з
шахрайством на своїх сайтах. Компанії в
свою чергу запропонували кілька способів вирішення проблем і обговорили їх з
представниками ЄС [4].
Враховуючи, що законодавство про
захист прав споживачів в ЄС — це
комплексна галузь законодавства, що
включає нормативні акти, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з
встановленням, гарантією, охороною і
захистом здоров’я і безпеки, договірних
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прав та економічних інтересів споживачів, наданням достатньої споживчої інформації, а також гарантією дотримання інтересів споживачів за допомогою
надання їм права брати участь в розробці законодавчих актів, що стосуються їх
прав і свобод, українському законодавцеві варто брати приклад з європейських владних органів і стояти на захисті споживчих прав українців.
В Європейському Союзі відбувається
регулювання не тільки внутрішньодержавних, але і транскордонних взаємовідносин між споживачами і підприємцями. Так як ЄС ‑ інтеграційна організація,
необхідно брати до уваги, що реалізація
захисту прав споживачів відбувається на
території усіх держав-членів, а не на території однієї держави. Це також створює необхідність прийняття додаткових
заходів і надання споживачам в ЄС додаткових гарантій захисту своїх прав.
Наявність таких особливостей
пов’язано з тим, що в Європі не тільки

особисті, а й соціально-економічні права ставляться вище всіх інших законодавчо закріплених положень. Хартія
Європейського Союзу про основні права встановлює, що в політиці Європейського Союзу забезпечується високий
рівень захисту споживачів.
Крім того, враховуючи транскордонний характер взаємин, які регулюються законодавством про захист прав
споживачів в ЄС, виникає нагальна потреба вводити спеціалізовані норми по
відношенню до споживачів в процесуальному праві ЄС, додатково регулювати дистанційні споживчі угоди і електронну комерцію.
Важливими кроками у вирішенні
питання захисту споживачів є наближення українського законодавства до
стандартів і норм ЄС, ефективна робота владних органів, які безпосередньо
здійснюють захист прав споживачів, а
також широка інформаційна компанія
серед населення про права споживачів.
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО
СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА У КРАЇНАХ
ЄВРОПИ ТА АЗІЇ
Rozgon O. V.
Comparative Study of Legal Regulation of Legal Relations on Suggest Matters of
Europe and Asia
Abstract. The article examines the legal regulation of surrogate motherhood in the
countries of Europe and Asia and the problems that arise in the process of its
implementation. The emphasis was placed on different interpretations of the payment
of surrogate motherhood in the studied countries.
Different approaches to surrogate motherhood are analyzed, it is noted that in some
countries surrogate motherhood is allowed on a commercial basis, while in others only
non-commercial surrogate motherhood is regulated. There are also states where surrogate
motherhood is banned and condemned by society / church.
The author outlines the problem of the legal fixing of surrogate motherhood in some
states, since surrogate motherhood is not prohibited by law, but is not regulated by law.
It is noted in the article that in laws and judicial practice of different countries there is no
single point of view on auxiliary reproductive technologies. Accordingly, there are no
common standards governing the use of assisted reproductive technologies and surrogacy
maternity contracts.
Key words: surrogate motherhood, legal regulation, law, code, surrogate mother, child, contract
Сьогодні до проблеми сурогатного
материнства прикуто значну увагу з боку
як науковців, так і практиків. Міжнародне
правове забезпечення сурогатного материнства,
а також інших програм, заснованих на
репродуктивних технологіях, — це одне
зі складних питань у сучасній міжнародній юридичній практиці.
Останнім часом з’явилося багато публікацій щодо аспектів, пов’язаних із
правовідносинами сурогатного материнства. Здебільшого науковці торкаються питань правового регулювання
національним або міжнародним законодавством.
Зазначеній тематиці приділяється
увага у працях таких учених: В. А. Ватрас, І. Я. Верес, П. Ю. Козіна, Ю. В. Ко
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ренга, В. М. Москалюк, О. В. Оніщенко та ін. У своїх публікаціях вони намагалися проаналізувати стан правового
регулювання сурогатного материнства,
але оскільки сурогатне материнство
стає все більш актуальним, то й попит
на науковий аналіз у різних державах
збільшується.
Відповідно, актуальність питання
сурогатного материнства обумовлена
відсутністю достатнього міжнародного нормативного регулювання та необхідністю
вирішення проблем, які виникають на
практиці щодо належного правового
регулювання при застосуванні сурогатного
материнства. Тим паче що для належної
гармонізації законодавства України про
сурогатне материнство слід здійснити

Розгон О. В. Порівняльне дослідження правового регулювання правовідносин
щодо сурогатного материнства у країнах Європи та Азії

дослідження й використання міжнародного досвіду з цього питання.
Сьогодні при більшості форм жіночого та чоловічого безпліддя ефективним методом лікування є «допоміжні репродуктивні технології» (далі — ДРТ).
Із правової точки зору, під сурогатним материнством розуміють «запліднення жінки шляхом імплантації ембріона з використанням генетичного матеріалу подружжя з метою виношування і
народження дитини, яка надалі буде
визнана такою, що походить від подружжя, як правило, на комерційній основі на підставі відповідного договору
між подружжям і сурогатною матір’ю» [1].
Переважно в кожній державі, де дозволене / не дозволене або застосовується / не застосовується сурогатне материнство, у законодавстві містяться
норми, що його регулюють. Таким чином, потрібно дослідити, як здійснюється правове регулювання сурогатного
материнства в різних державах.
Вчені-юристи [2; 3; 4, с. 101–102; 5;
6, с. 51; 7, с. 15–16] пропонують виділяти декілька груп країн стосовно правового
закріплення сурогатного материнства.
Спробуємо здійснити більш повний
аналіз правового регулювання сурогатного материнства, охопивши країни
Європи та Азії тощо.
1. Країни, в яких сурогатне материнство
дозволене на законодавчому рівні (Білорусь,
Великобританія, Вірменія, Грузія, Індія,
Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Корея,
Польща, Росія, США (за винятком штатів Нью-Джерсі, Мічіган, Арізона), Румунія, Узбекистан, Україна, Фінляндія,
ЮАР тощо).
В Англії хоч і дозволене сурогатне
материнство, але подружжя замовників
у судовому порядку отримує спеціальний документ — батьківське розпорядження вже після отримання дитини від
сурогатної матері. Тут дозволене тільки
некомерційне сурогатне материнство.
Якщо суд з’ясовує, що замовники не
просто відшкодовували витрати, пов’я-

зані з вагітністю, а якось винагородили
сурогатну матір чи оплатили її послуги,
то батьківське розпорядження видане
не буде [8; 10–11].
У разі легалізації сурогатного материнства іноді становище однієї сторони
є більш сприятливе, ніж іншої. Одним із
прикладів може бути Великобританія, де
сурогатна матір вважається матір’ю дитини, що створює небезпеку для майбутніх батьків, оскільки вона може вирішити не віддавати дитину після народження [9]. Так, у справі X проти Y (справа
про сурогатне материнство) 2008 р. [10]
суду довелося вирішити, чи міг він дозволити виплату винагороди (за послугу
з виношування та народження дитини),
здійснену майбутніми батьками українській сурогатній матері. Після цього
суду довелося відповісти на запитання,
чи була сплачена сума настільки непропорційною до розумних витрат, що
вона є несумісною з публічною політикою. Суд зрештою вирішив, що оплата
не була надмірною, беручи до уваги порівняння вартості життя в містах України та Великобританії.
Парламент Ізраїлю ухвалив закон, що
регулює відносини сурогатного материнства та встановлює суттєві обмеження для цього виду послуг. Дитина може
бути народжена тільки шляхом штучного запліднення яйцеклітини сперматозоїдом у пробірці. Сурогатній матері в Ізраїлі сплачується компенсація лише на
страхові витрати і додаткову компенсацію за тимчасову непрацездатність, викликану вагітністю та пологами [11].
В Індії безпосередньо в закладі охорони здоров’я сторони можуть укласти
договір, в якому будуть відображені всі
юридичні та медичні аспекти, вирішені
фінансові питання та закріплені юридичні права й обов’язки сурогатної матері та генетичних батьків [12, с. 3] Так,
Індія — це держава, де комерційне
сурогатне материнство дозволене, але
основна мотивація до цього — єдиний
шанс заробити, що, на думку против-
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ників комерційного сурогатного материнства, може призвести до експлуатації людини [13].
У 2010 році Індія підготувала новий
закон про допоміжні репродуктивні
технології [14], де вирішуються питання, пов’язані із сурогатним материнством, але він ще не ухвалений.
У Фінляндії материнство автоматично визначається за фактом народження
дитини, навіть у тих випадках, коли використовується донорський генетичний матеріал обох із подружжя, і між
біологічною матір’ю та дитиною немає
генетичного зв’язку [15, с. 68].
У США сурогатне материнство юридично оформлюється шляхом укладення договору щодо виношування та народження дитини сурогатною матір’ю,
який установлює права та обов’язки
сторін, а також строки таких відносин
між ними. Такий договір є оплатним і
має бути схвалений судом [16].
Україна належить до тих країн, які на
законодавчому рівні закріплюють правові можливості застосування гестаційного сурогатного материнства (зокрема, комерційного), тобто з використанням біологічних матеріалів лише генетичних батьків.
Правове регулювання сурогатного
материнства в Україні тією чи іншою
мірою здійснюється на основі нормативно-правових актів, серед яких: Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Порядок застосування
допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затверджений наказом
МОЗ від 9 вересня 2013 р. № 787, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р.
№ 2801-XII, Правила державної реєстрації актів цивільного стану.
Обов’язковою умовою, підставою
виникнення відносин щодо сурогатного материнства є укладення відповідного договору між подружжям і сурогатною матір’ю, який визначає їх права та
обов’язки [17].
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В Україні договір про сурогатне материнство тлумачиться за ч. 1 ст. 901
ЦК України як договір про надання послуг. Виношування дитини за нормою
ст. 123 СК України може бути тільки для
подружжя (тобто осіб, які перебувають
між собою в офіційно зареєстрованому
шлюбі на момент імплантації ембріона).
Також в Україні законодавчо не визначено, чи може бути застосоване сурогатне
материнство до самотніх жінки або чоловіка. А це дискримінує репродуктивні
права самотніх жінок і пар, які у шлюбі
не перебувають. І, відповідно, зменшує
кількість потенційних сурогатних жінок
та попит на їх послуги.
Верховною Радою України розглядався законопроект № 8282 від
23.03.2011 р., яким, зокрема, пропонувалося ввести обмеження для застосування допоміжних репродуктивних технологій методом замісного (сурогатного) материнства для громадян тих країн,
де такий метод допоміжних репродуктивних технологій заборонений законом. Однак він був ветований Президентом України 3 листопада 2012 року,
а Верховна Рада України не змогла подолати вето у засіданні 21 березня 2013
року [18, с. 110].
На наш погляд, юридична обґрунтованість передбаченого зазначеним законопроектом категоричного обмеження
використання допоміжних репродуктивних технологій для іноземців викликає
сумнів, оскільки його формулювання
протирічать Конституції України та низці міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною, які прямо забороняють
будь-яку дискримінацію [19].
Правила визначення походження
дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних
технологій, міститься у ст. 123 СК України, яка вказує, що батьками такої дитини є подружжя. Подібну норму встановлює ст. 207 СК Узбекистану [20].
Правовідносини сурогатного материнства в Російській Федерації урегульовані
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ст. 55 ФЗ «Про основи охорони здоров’я
громадян у Російській Федерації» [21].
У Республіці Киргизстан сурогатне материнство встановлено Законом «Про
репродуктивні права громадян та гарантії їх реалізації» [22].
Кодекс Республіки Казахстан «Про
здоров’я народу і систему охорони здоров’я (прийнятий у вересні 2009 р.).
містить статтю, що регулює сурогатне
материнство [23].
У Республіці Білорусь сурогатне материнство дозволене на законодавчому
рівні [24, с. 79–82] та врегульоване ст. 53
Кодексу Республіки Білорусь «Про
шлюб та сім’ю» [25].
Сурогатне материнство у Республіці
Вірменія регулює Закон «Про репродуктивне здоров’я і репродуктивні права
людини» [26].
Зауважимо про позитивний момент — у багатьох країнах поступово змінилося правове регулювання досліджуваного питання, хоча й залишаються країни,
де заборонене сурогатне материнство, а в
деяких країнах, наприклад, в Італії, воно
визнається кримінальним злочином.
2. Країни, в яких сурогатне материнство
заборонене законом (Азербайджан, Австрія, Аргентина, В’єтнам, Голландія,
Єгипет, Естонія, Італія, Молдова, Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати,
Сінгапур, Словенія, Тайвань, Таджикистан, Туніс, Туреччина, Хорватія, Філіппіни, Японія, окремі штати США
(Арізона, Мічіган, Нью-Джерсі) тощо).
Забороняють сурогатне материнство: п. 1.0.2 ст. 1 Закону Азербайджану
«Про боротьбу з торгівлею людьми» [27], вказуючи, що експлуатація
людей тлумачиться як використання
жінки в якості сурогатної матері; ст. 2
Закону Молдови «Про попередження і
припинення торгівлі людьми» [28]; ст. 1
Закону Таджикистану «Про протидію
торгівлі людьми та надання допомоги
жертвам торгівлі людьми» [29]; ст. 5 Закону Туркменістану «Про боротьбу з
торгівлею людьми» [30].

Парламент Італії прийняв дуже
жорсткі правила стосовно питань допоміжної репродукції. Закон № 40, ухвалений у лютому 2004 року, щодо «Правил про допоміжну медичну репродукцію» чітко встановлює: «Будь-яка особа,
яка в будь-якій формі здійснить, організує або надасть на комерційній основі
гамети, ембріони або послуги із сурогатного материнства, карається ув’язненням на термін від трьох місяців до
двох років, і штрафом від 600000 до
1000000 Євро» (ст. 12 (6)).
У 1987 році Ватикан видав документ
обсягом у 40 сторінок під назвою «Інструкція про повагу до людського життя та гідність відтворення» [31], в якому
було викладено погляди стосовно біомедичних питань. Незважаючи на наявність заборони сурогатного материнства в законодавстві Італії, це положення не застосовувалося і не було випадків
відкриття кримінального провадження
проти клінік, майбутніх батьків або
сурогатних матерів [32].
На даний момент сурогатне материнство в Естонії заборонене законом і
для штучного запліднення не можна користуватися послугами сурогатної матері, проте лікарі та юристи вважають цю
заборону нерозумною [33].
У Німеччині договори про сурогатне
материнство вважаються неетичними
та, відповідно, недійсними. Закон Німеччини «Про захист ембріона» та Закон «Про усиновлення» передбачають
покарання для осіб та лікарів, задіяних в
організації сурогатного материнства [34].
У цій державі дозволене лише штучне
запліднення, доступ до якого мають
особи, котрі перебувають у законному
шлюбі [35]. А спроба імплантувати
ембріон жінці, яка надалі має намір відмовитися від своєї дитини, є злочином,
відповідальність за який несе лікар, що
здійснив операцію з пересадження ембріона. Українські лікарі змушені відмовляти пацієнтам із Німеччини: згідно з
німецьким законодавством дітей, на-
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роджених сурогатними матерями —
українками, Німеччина не визнає своїми громадянами [36].
На Середньому Сході існує відмінність
у ставленні до сурогатного материнства
між мусульманами-шиїтами, які дозволяють сурогатне материнство, та сунітами, які переконані, що таку практику
потрібно заборонити [37], особливо
його гестаційний тип, оскільки це те
саме, що перелюбство [38]. Тобто в мусульманському законі — це Харам і заборонено. Відповідно, сурогатне материнство вважається формою шлюбної
невірності. Сунітські вчені також звертають увагу на питання батьківства та
наслідування, оскільки дитина, народжена через сурогатне материнство, є
незаконною, або, якщо сурогатна матір
одружена, дитина вважається дитиною
чоловіка сурогатної матері.
Отже, в таких країнах, як Об’єднані Арабські Емірати, дозволяється лише штучне
запліднення для одружених пар [37].
Верховний Лідер Ісламської Республіки Іран у 1999 році видав релігійний
наказ (фатву), що дозволяє використання донорських технологій яйцеклітини
та сперми. Моральне обґрунтування дозволу використання донорських технологій було включене до тексту фатви
Аятолла аль-Хамене’ї: для збереження
шлюбу безплідного подружжя, яке є більш
важливим, ніж збереження чистоти
роду. Ліван наслідував цей приклад, а
шиїтське духовенство Лівану видало
формальні фатви або неформальні рекомендації своїм послідовникам стосовно прийнятності використання репродуктивної допомоги від третіх сторін,
особливо донорства яйцеклітин, і більшість із них вважали це прийнятним з
релігійної точки зору [39].
У Франції сурогатне материнство
було заборонене в 1991 році рішенням
Cour de cassation (найвищого суду
Франції). Заборона надалі була встановлена Законом «Про біоетику» 1994 р. та
кодифікована у ст. 16-7 Цивільного Ко-
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дексу Франції, за якою будь-який договір із третьою стороною стосовно репродукції або виношування дитини є
недійсним [40].
В Японії сурогатне материнство та
екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ)
заборонене нормами лікарської етики.
Розглядається питання і про законодавчу їх заборону [41].
Причина того, що в деяких країнах
сурогатне материнство заборонене або дозволений лише некомерційний його варіант, полягає в наявності складних психологічних аспектів цього явища [42].
Також деякі вчені припускають наявність фактичного продажу дітей через Інтернет. Наприклад, існують такі
негативні погляди на питання сурогатного материнства: «у цьому разі жіночий організм використовують на зразок
контейнера, в якому розвивається ембріон, тому існує думка, що у жінки, яка
після народження дитини продає її,
практично відсутні материнські відчуття» або «жінка, яка виношує і народжує
дитину з метою вигоди, тобто отримання грошової винагороди, то це потрібно розглядати як торгівлю» [43].
З іншого боку, розвиток зазначених
технологій є важливою гарантією для
реалізації права на материнство і батьківство, або, якщо вважати сурогатне
материнство альтруїстичним актом жінки з метою допомоги безплідній парі,
для якої власна вагітність є неможливою або з медичної точки зору існують
протипоказання для виношування дитини, тут присутній моральний компонент: вдячність людей, які зможуть відчути радість батьківства.
Слід зауважити, що Етичний комітет Американської асоціації репродуктивної медицини визначає, що репродуктивна медицина можлива лише за медичним показанням, а не за соціальним. Тобто діти можуть бути виношені сурогатною матір’ю лише з об’єктивних причин неможливості народження дитини
самою матір’ю, а не через те, що вона
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втратить фігуру, кар’єру, привабливість
тощо. З етичних міркувань цей комітет
вважає кошти, які виплачуються сурогатній матері, не платою за «продаж дитини», а компенсацією за ризики і втрату сил, які знадобилися для виношування цієї дитини. Тому правові й етичні
питання застосування ДРТ неодноразово виносилися на порядок денний багатьох міжнародних конференцій та інших подібних заходів.
3. Країни, в яких заборонене комерційне
(оплатне) сурогатне материнство, тобто
може бути надано послугу сурогатного
материнства безплідній парі безоплатно (Австралія, Великобританія, Ізраїль,
Іспанія, Канада, Кіпр, Китай, Нідерланди, Норвегія, Швеція, окремі штати
США (Нью-Хемпшир, Вірджинія)).
Так, в Австралії забороняється комерційне сурогатне материнство, а репродуктивні технології регулюються
«Актом про допоміжні репродуктивні
технології» від 1 грудня 2008 р. № 76,
«Актом про сурогатне материнство» від
1 червня 2010 р. та рекомендаціями Медичної дослідницької Ради. Доступ до
сурогатного материнства можуть отримати ті сімейні пари, які знаходяться у
гетеросексуальних відносинах, лікуються від безпліддя звичними методами та
лікар яких вважає, що тільки за допомогою сурогатного материнства їм вдасться стати батьками [44, с. 12].
Зрозуміло, що альтруїстичне надання послуг сурогатного материнства —
це шляхетно, але в Австралії спостерігається «вкрай неприємний тиск на
близьких друзів та родичів щодо виконання ними функцій сурогатних матерів через те, що комерційне сурогатне
материнство забороняється» [45].
В Іспанії прямої заборони не існує,
але договори сурогатного материнства,
укладені в цій країні, не мають юридичної сили [41].
Що стосується Канади, то держава
пропонує свою допомогу у проведенні
медичних і психологічних досліджень,

наданні правової допомоги з укладення
договорів щодо надання послуг сурогатного материнства [2]. Однак, хоча
воно не заборонене законом і здійснюється приватними агентствами, судові
позови, пов’язані з такими питаннями,
в Канаді не розглядаються, як і у Великобританії [46, с. 31].
У Норвегії не допускається сурогатне
материнство на своїй території, однак
формально дозволено користуватися
ним за кордоном. Мається на увазі, що
норвезький закон не наполягає на визнанні фактичного материнства за
сурогатною матір’ю, якщо вона живе за
межами Норвегії. Проте, якщо вона
внесена до свідоцтва про народження
норвезької дитини, закон вважає її фактичної матір’ю, а не замовницею [41].
У Швеції договори про сурогатне материнство не визнаються і воно не дозволяється. Однак існують випадки, коли
пари шукали можливості укладання таких
договорів та подорожували до Індії з цією
метою. В результаті Національна рада
Швеції з питань медичної етики у 2013
році опублікувала звіт [47], в якому розглядалися питання стосовно сурогатного
материнства. Більшість членів Ради висловилися в ньому за те, що альтруїстичне сурогатне материнство «за конкретних
умов» може бути «етично прийнятним
методом допоміжної репродукції».
Законодавство таких країн, як Канада, штат Вікторія (Австралія), штат
Нью-Гемпшир та Вірджинія (США),
забороняє комерціалізацію цих правовідносин та не допускає розгляду судових позовів стосовно таких договорів
[48, с. 204], тобто у США на нього дали
згоду в деяких штатах.
4. Країни, законодавством яких сурогатне материнство безпосередньо не забороняється, проте законодавчо не регулюється (Азія,
Латвія, Латинська Америка, Литва,
Бельгія, Греція, Данія, Еквадор, Ірландія, Колумбія, Перу, Румунія, Словаччина). Тобто сурогатне материнство законом не регламентується, але існує.
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Аналізуючи латвійське законодавство можна дійти висновку, що правового регулювання сурогатного материнства не існує і поняття сурогатного
материнства просто не передбачається.
У Латвії такий спосіб отримання дитини окремо не обумовлюється, але, тим
не менше, все ж є протизаконним. Про
сурогатне материнство в Литві закони
мовчать. Офіційного дозволу на цю
процедуру не існує, але й офіційна заборона для батьків, якщо їм нічим не
змогли допомогти традиційні способи,
також відсутня [33].
Пари, які бажають скористатися послугами сурогатної матері у Греції, змушені звертатися до посередників або
підшукувати сурогатну матір шляхом
подання оголошень. У країні широко
розвинена система посередництва між
сурогатною матір’ю і генетичними
батьками, в основному таке посередництво здійснюють лікарі. Однак
грецьке законодавство забороняє будьякі фінансові розрахунки в цій справі.
Обов’язковою умовою при укладенні
договору є відсутність фінансових відносин між сурогатною матір’ю і біологічними батьками, але допускається оплата необхідних витрат під час вагітності
та після пологів, а також компенсується
тимчасова непрацездатність жінки.
5. Країни, в яких про сурогатне материнство в законодавстві або нормативних документах не згадується (Болгарія, Корея,
Чехія, Саудівська Аравія, Мексика, Чилі).
6. Країни, в яких узагалі не застосовується сурогатне материнство (Марокко, Йорданія, Малайзія, Португалія, Уругвай,
Венесуела [6, с. 51;7, с. 15–16]).
7. Країни, в яких сурогатне материнство
дозволене, але не застосовується (Угорщина,
Китай (Гонконг)).
Окрім власного законодавства досліджених держав, рекомендаційний характер мають певні нормативні акти, які
встановлюються на міжнародному рівні. Так, слід виокремити Рекомендації
Міжпарламентської Асамблеї держав —
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учасниць Співдружності Незалежних
Держав «Про етико-правові норми безпеки генетичних медичних технологій
в державах — учасницях СНД» [49] (ухвалені 31 жовтня 2007 р.), які спрямовані на узгодження державної політики
країн Співдружності у сфері етико-правового регулювання генетичних медичних технологій і поширюються на всі
види медичної діяльності, що передбачає застосування генетичних технологій до людини.
У п. 1046 Рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи (про використання людських ембріонів і плода з
діагностичною, терапевтичною, науковою, виробничою і комерційною метою) від 24 вересня 1986 р. [50] міститься положення про неприпустимість використання ембріона, плода або їх тканин для отримання вигоди або в корисливих цілях (пункт В iv е Додатки до
Рекомендацій 1046 р.).
Цікавим для дослідження є пункт
17 A iv Рекомендацій 1074 р. (1988 р.) про
сімейну політику від 3 травня 1988 р. [51],
який визначає, що рішення питання
про заборону усиновлення, штучної інсемінації та сурогатного материнства
віддається на розсуд держав з урахуванням їх впливу на сімейне життя і, зокрема, інтереси дитини. Але оскільки ці
акти мають рекомендаційний характер,
відповідно, не встановлюють ні прямої
заборони, ні дозволу, то вони окреслюють лише певні загальні засади.
Таким чином, існують різні підходи
до питання сурогатного материнства.
В одних країнах сурогатне материнство
дозволене на комерційній основі, а в інших — регламентується тільки некомерційне сурогатне материнство. Залишаються також держави, де сурогатне
материнство заборонене й осуджується
суспільством/церквою. У деяких країнах наявною є проблема законодавчого
закріплення сурогатного материнства,
оскільки законом воно не забороняється, але законодавчо не регулюється. Це
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може призвести, наприклад, до виникнення ситуації, коли сурогатна матір
буде народжувати дітей із метою торгівлі. Втім, є держави, де сурогатне материнство не згадується в нормативних
документах або не застосовується.
Наприкінці зазначимо, що положення стосовно дозволу/заборони
сурогатного материнства містяться у
спеціальних законах, які регулюють допоміжні репродуктивні технології, сімейних кодексах та інших актах законодавства. Зауважимо, що в законах та у
судовій практиці різних країн не існує
єдиної точки зору щодо допоміжних
репродуктивних технологій. Відповідно, відсутні єдині стандарти, що регулюють процес використання допоміжних репродуктивних технологій і договорів про сурогатне материнство.
Але ця різниця у поглядах на сурогатне материнство потребує відповідно-

го балансу для регулювання таких відносин. Залишаються складнощі, які виникають при застосуванні законів, а саме в
таких моментах: 1) оплата послуг сурогатного материнства, тому що в різних
країнах вона тлумачиться неоднаково:
а) наявність оплати подекуди сприймається як шлях до експлуатації сурогатної
матері або наголошується на несумісності з публічною політикою непропорційності сплаченої суми до розумних
витрат; б) відсутність оплати може призвести до негативного (мається на увазі
психологічного) тиску на близьких друзів та родичів щодо виконання ними
функцій сурогатних матерів у зв’язку із
забороною цих відносин. Тому доцільним буде надання психологічної та юридичної допомоги перед укладанням договору про сурогатне материнство; 2) законність батьківства і його наслідків та
встановлення національності дитини.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
СІМЕЙНО-ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ
ПРИ ФОРМУВАННІ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ
Kozhevnikova V. O.
To the Question about Application Domestically Legal Principles at Forming of
Limitations of Rights for Subjects
Abstract. The article is devoted the essence of legal nature, place, role of principles of
domestic right and their application, at forming of limitations of rights for the subjects for
domestic relations. Separate attention is spared general principles, to inherent privately, legal
industries and special domestically legal to principles, their specific and features.
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У сучасних умовах адаптації національного законодавства до європейських стандартів роль принципів сімейного права та їх застосування при формуванні обмежень особистих немайнових та майнових прав суб’єктів сімейних відносин, досить вагома. У сучасних наукових дослідженнях вчені не
рідко проявляють підвищений інтерес
до проблем сімейно-правових принципів та їх впливу на особисті немайнові
та майнові відносини в сім’ї. Так,
Л. В. Красицька в монографічній праці
«Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків та дітей» (2015 р.), неодноразово наголошувала на важливості принципів при
здійсненні та захисту прав дитини,
Є. О. Мічурін «Здійснення та обмеження майнових прав» (2011 р.), дослідив
роль принципів при формуванні обмежень майнових прав фізичних осіб,
І. В. Жилінкова вивчаючи «Проблеми
правового режиму майна членів сім’ї»
(2000 р.), вказувала на однорідність
принципів цивільного та сімейного
права та пов’язану з цим правову природу галузей, В. Ю. Євко в монографії

«Дитячий будинок сімейного типу в
системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування»
(2010 р.), також неодноразово зверталась до принципів сімейного права,
Г. В. Чурпіта в науковому дослідженні
«Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного
цивільного
судочинства»
(2016 р.) наполягала на доцільності застосування принципів при захисті прав
та інтересів сімейних. Разом з тим проблематика принципів сімейного права
розглядалась в теоретичних напрацюваннях і вченнях, сформульованих такими українськими правниками, як
Т. В. Боднар, В. І. Борисова, А. Б. Гриняк, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, Н. А. Д’яч
кова, В. І. Кісіль, В. М. Коссак, А. В. Коструба,  О. О. Кот,  Ю. В. Коренга,
В. А. Кройтор,  Н. С. Кузнєцова,
В. В. Луць, Р. А. Майданик, О. О. Михайленко, З. В. Ромовська, М. О. Стефанчук, В. І. Труба, Є. О. Харитонов,
О. І. Харитонова,  Ю. С. Червоний,
Я . М . Ш е в ч е н к о ,    С . І . Ш и м о н ,
Р . Б . Ш и ш к а ,    О . С . Я в о р с ь к а ,
В. Л. Яроцький та інші, проте питання
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про застосування сімейно-правових
принципів при формуванні обмежень
особистих немайнових та майнових прав,
залишились поза увагою науковців.
У зв’язку з цим, метою даної публікації є обґрунтування правової природи, місця, ролі принципів сімейного
права та їх застосування при формуванні обмежень прав суб’єктів сімейних
відносин.
Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин здійснюється, керуючись засадами загальногалузевих і галузевих принципів. Так, відомий вчений
С. А. Муромцев стверджував, що «Жодне розвинене суспільство не має повної
єдності в поглядах на належне, але всі
існуючі в суспільстві уявлення можуть
бути реалізовані в чинному правовому
порядку [1.c.155], тобто не видається
можливим реалізувати повною мірою
всі без винятку уявлення сучасного суспільства про дійсне та належне за допомогою загальноприйнятих нормативних приписів. З огляду на зазначене,
особливе місце у правовому регулюванні сімейних відносин займають загально-правові, галузеві принципи та межі
їх застосування при формуванні обмежень особистих немайнових та майнових прав суб’єктів сімейних відносин.
Загалом термін «принцип» походить від латинського слова principium,
що означає найбільш загальні, основні,
вихідні положення, засоби, правила, які
визначають природу та соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші ознаки [2, c. 172]. Основоположні ідеї відбито й закріплено у нормах законодавства, вони є ідеологічним
відображенням потреб суспільного розвитку, а згідно з цим здійснюється правове регулювання суспільних відносин
[3, c. 27], законодавча база ґрунтується
на правових принципах, а звідси й межі
здійснення прав осіб та їх обмеження.
За сучасних умов співвідношення
принципів приватного та сімейного
права у порівняльно-правовому аспекті
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повною мірою не досліджувалось. Не
приділялась достатня увага тим принципам сімейного права, які відображені
в основоположних засадах приватного
права, є досить подібними за своєю сутністю та широко використовуються
обома галузями права.
Роль принципів приватного та сімейного права полягає в тому, що вони у
загальному вигляді висловлюють основоположні керівні ідеї галузі права.
Принципи гарантують правову політику
держави, сприяють належній дії правових норм, їх тлумаченню, застосуванню
та заповненню прогалин, що містяться в
законодавстві. Ті значні зміни, які трапились в економіці, політиці, праві суттєво
вплинули на формування правових
принципів, у тому числі і галузей права.
Ще в минулому сторіччі принципи
права були предметом низки наукових
досліджень. Так, Г. О. Свердлик підкреслював, що відповідно до цих стабільних нормативно-керівних положень
складається нормативна база, регламентація поведінки суб’єктів цивільного
права та правозастосування [4, c. 17].
Такий підхід було підтримано сучасним
вченим С. П. Погребняком, який зазначав, що принципи являють собою систему найбільш загальних і стабільних
імперативних вимог, закріплених у
праві, які є концентрованим виразом
найважливіших сутнісних рис і цінностей, що притаманні цій системі права,
і визначають її характер та напрями подальшого розвитку [5, c. 22–23]. За
своєю правовою природою принципи
виражають найважливіші закономірності і підвалини даного типу держави та
права, є однопорядковими із сутністю
права і становлять його головні риси,
відрізняються універсальністю, вищою
імперативністю і загальною значущістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови й зміцнення певного
суспільного ладу [6, c. 27].
У процесі новітньої кодифікації законодавства у ЦК України було вклю-
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чено окрему ст. 3 «Загальні засади цивільного законодавства», в якій відбилися найхарактерніші для приватноправової сфери основоположні засади [7, c. 49].
У свою чергу, Т. В. Дерюгіна обґрунтовує обмеження відповідних принципів
засадами вільного та безперешкодного
здійснення [8, c. 187] .
Так, положення СК України (ст. 7)
відбивають загальні засади регулювання
сімейних відносин, які певною мірою є
подібними основним засадам приватного (цивільного) законодавства (ст. 3
ЦК України) та містять низку аналогічних принципів, на яких будуються як сімейні, так і приватноправові правовідносини. Виняток становлять лише спеціальні принципи, притаманні лише галузі сімейного права, що уособлюють її.
Тому не виникає необхідності розділяти принципи на ті, що застосовуються в приватному праві, і ті, що застосовуються в сімейному, оскільки більшість з них подібні за своїм змістом.
Розглядаючи дану проблематику, на
мій погляд, необхідно зазначити загальні принципи, притаманні обом галузям
права — приватному та сімейному.
Принцип рівноправності суб’єктів (учасників сімейних відносин). Як сімейні, так і
приватноправові відносини виникають
між суб’єктами, рівними у своїх правах.
Так, Р. А. Майданик, згадуючи вказаний
принцип у праві, зазначав: «Цивільне
право регулює на єдиних приватноправових принципах усю сукупність правовідносин між юридично рівними
суб’єктами» [9.c.349]. Рівність суб’єктів
цивільних правовідносин означає рівну
правоздатність громадян, рівне положення громадян та організацій обох
сторін приватноправових відносин.
Рівність суб’єктів сімейних відносин розуміють як рівноправність, тобто наявність у суб’єктів однакових за змістом та
обсягом прав Здійснення сімейних прав
та виконання сімейних обов’язків відбувається на засадах рівності. Дружина та
чоловік мають рівні права на зміну пріз-

вища, однаково рівні права на материнство та батьківство, на майно, що є
спільною сумісною власністю, рівні
права та обов’язки щодо дитини. Більш
того, в юридичному сенсі правовідносини батьків та дітей — правовідносини горизонталі, відносини рівних сторін. Тому рівність сторін насамперед
може розглядатись як ознака саме відносин, що регулюються цивільним та
сімейним правом. Відбиваючись у правових нормах, рівність сторін набуває
юридичного закріплення і визначає
сутність правового регулювання відносин, тих юридичних принципів, які залучаються до їх регулювання [10, c. 27].
У деяких випадках, якщо учасником є,
приміром, орган опіки та піклування
(при всиновленні дитини), не йдеться
про відносини рівності суб’єктів у сімейному праві. Але це є винятком.
Застосування принципів права при
формуванні обмежень прав суб’єктів сімейних відносин залишається питанням досить риторичним. Тому, коли
йдеться про принцип рівності батьківських прав, у виключних випадках, незважаючи на закріплення цієї загальноприйнятої засади в актах сімейного законодавства, рівність батьківських прав
у повсякденному житті не завжди дотримується. Наприклад, у разі, якщо
після розірвання шлюбу місце проживання малолітньої, неповнолітньої дитини визначено з одним з батьків, то
другий, який проживає окремо від дитини, наділений усіченим батьківським
станом. Звідси межі здійснення його
батьківських прав вужчі, ніж у того з
батьків, разом з яким дитина проживає.
Сталими є ситуації, коли рішенням суду
тому з батьків, який проживає окремо
від дитини, встановлюються дні та навіть години побачень. Відтак рішенням
суду особі може обмежуватися батьківське право на щоденне спілкування, виховання, розвиток своєї дитини, звідси
права того з батьків, разом з ким проживає дитина, значно ширші.
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Не варто оминати випадки, коли
один з батьків обмежений у батьківських
правах на дитину за рішенням суду у
зв’язку з протиправною поведінкою.
Підставою обмеження батьківських
прав за рішенням суду є протиправність
поведінки суб’єкта цивільного правовідношення та його встановлена вина.
Протиправна поведінка може полягати
як у вчиненні певних дій (жорстоке поводження з дітьми), так і бездіяльності
(невиплата аліментів), або ж у їх сукупності (у разі невиконання батьками своїх обов’язків та жорстокого поводження
з дітьми) [11, c. 69]. Науковець М. В. Лог
вінова, досліджуючи дану проблематику, дійшла таких висновків: «Склад сімейного правопорушення є повним,
оскільки для настання сімейно-правової
відповідальності, наприклад, у вигляді
позбавлення батьківських прав, закон
вимагає наявності протиправної поведінки батьків, шкоди та причинного
зв’язку між протиправністю та заподіяною шкодою, а також вини батьків
(усиновлювачів). Однак для настання
сімейно-правової відповідальності у вигляді відібрання дітей без позбавлення
батьківських прав достатньо усіченого
складу правопорушення батьків (осіб,
які їх замінюють). У даному випадку необхідно, щоб правопорушення характеризувалося наявністю протиправності та вини батьків (осіб, які їх замінюють) [12, c. 67]. Отже, протиправні дії
батьків стосовно дитини або бездіяльність можуть призвести до обмеження
батьківських прав.
Принцип майнової самостійності полягає в тому, що кожен із суб’єктів приватних та сімейних відносин розглядається
як особа, яка має відповідну майнову
самостійність, власні майнові права незалежно від обсягу своєї дієздатності.
Завжди можна визначити, яке саме майно належить тому чи іншому суб’єкту
правовідносин, як у приватному, так і в
сімейному праві (на праві власності, володіння, обтяжене воно боргами чи ні,
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які майнові права та обов’язки має особа стосовно третіх осіб) [13, c. 14].
Суб’єкти приватноправових та сімейно-правових відносин здійснюють свої
майнові права безпосередньо або за допомогою інших осіб (опікунів, піклувальників, представників), що не змінює основної концепції, відповідно до
якої кожен з учасників має свою майнову самостійність.
Принцип автономії волі суб’єктів сімейних правовідносин Якості автономії волі
притаманні відносинам, що регулюються приватним правом та залишаються невід’ємними для сімейних правовідносин (аліментні зобов’язання характеризують їх тотожність) [13, c. 15].
Кожна особа в сімейному праві визначається як окремий суб’єкт права незалежно від віку та здатності здійснювати
свої права власними діями. Навіть якщо
йдеться про малолітню (неповнолітню)
дитину, то, враховуючи цей природній
факт, у праві існує чимало спеціальних
механізмів, які дають змогу, з одного
боку, розглядати дитину як вольову
«одиницю», а з іншого — передати право формулювати та визначати її волю
іншим особам, які за своїми природними якостями здатні це робити — батькам, опікунам, піклувальникам. Ці особи завжди мають діяти так, як діяла б
сама особа, здійснювала свою власну
вольову поведінку у власних інтересах.
Характерною рисою принципу автономії волі є те, що сімейне право зазвичай пов’язує між собою членів сім’ї,
близьких родичів, тобто близьких між
собою людей, на відміну від приватного
права. Проте, річ не в родинних зв’язках,
а в природі відносин, які виникають між
суб’єктами (родичами, членами сім’ї).
Принцип свободи договору передбачає,
що можливе вільне укладення договору, вибір контрагента та визначення
умов договору з урахуванням вимог ЦК
та СК України та інших актів законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості, тоб-
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то будь-які умови договору, які б не суперечили чинному законодавству Укра
їни (ст. 627 ЦК України) [10, c. 27]. Із
зазначеного випливає, що умови правової природи, які могли би порушити
моральні засади українського суспільства, народні традиції, нормативно
встановлені приписи ЦК України або
СК України, не можуть включатися у
договор, оскільки зміст неправозгідних
умов обмежує права інших учасників
правовідносин. Так, приміром, сторони
шлюбного договору (контракту) обмежені у праві включити в положення
правочину умови, які регулюють особисті немайнові права чоловіка та жінки. Правові норми ст. 93 СК України
встановлюють, що шлюбним договором можуть бути визначені лише майнові права. На думку Ф. Хайєка, свободу
можна зберегти, тільки якщо ставитись
до неї як до вищого принципу, який неприпустимо приносити в жертву заради окремих вигод [14, c. 75]. Незважаючи на зазначену позицію автора, сталою залишається прописана законодавцем чітка межа здійснення права у
шлюбному договорі. Регулювання особистих відносин сторін положеннями
шлюбного договору (контракту) забороняється, тому принцип свободи договору щодо вільного формулювання
умов має відносний характер.
Принцип легалізації окремих юридичних
фактів є різновидом загальноправового
принципу законності, який є характерним для більшості галузей права, та
принцип визнання шлюбу, укладеного
лише в органах РАЦС у сімейному праві є аналогічними за своєю природою.
Так, наприклад якщо чоловік та жінка
які уклали у релігійній установі «церковний шлюб», обвінчалися, особи не набувають законніх прав та обов’язків подружжя. Положення ст. 33 СК України
наголошують, що шлюб реєструється в
приміщенні державного органу реєстрації актів цивільного стану. Чоловік
та дружина обмежуються у праві укла-

дати шлюб через представника, присутність наречених на церемонії посвідчення реєстрації шлюбу є обов’язковою (ст. 34 СК України).
Характерною рисою принципу легалізації є публічність. У регулюванні
сімейних правовідносин, що виникли,
переважають загалом публічні відносини, особливо коли йдеться про захист
порушених прав дитини [13, c. 15].
Принцип забезпечення пріоритетного захисту прав та інтересів недієздатних членів
сім’ї. Інститут сім’ї є визначальним інститутом для держави. Він покликаний
створити передумови тривалої стабільності і безпеки, якщо люди в сім’ї діють
відповідно до загальновизнаних понять
людяності, солідарності, взаємної поваги до приватних і публічних інтересів, а
держава забезпечує і несе відповідальність за охорону та розвиток сім’ї [15, c. 5].
Сім’я є об’єднанням осіб, заснована на
шлюбі або кровному спорідненні, передбачає надання членам сім’ї моральної та матеріальної підтримки та допомоги і, насамперед, тим особам, які є
недієздатними за станом свого здоров’я
(інваліди першої, другої, третьої груп,
особи пенсійного віку) чи малолітні,
неповнолітні особи.
Принцип вирішення внутрішньосімейних
питань за взаємною згодою. Сутність зазначеного принципу виражається у наданні членам сім’ї можливості вибору моделі побудови сімейних відносин, заснованої на дозвільно-імперативному
способі регулювання сімейних відносин [11, c. 29]. У Конвенції ООН про
права дитини йдеться, що держави-учасниці зобов’язані поважати право дитини на забезпечення індивідуальності,
включаючи громадянство, ім’я, сімейні
зв’язки, як передбачається законом, не
допускаючи протизаконного втручання [16]. В Україні діє пріоритет сімейного виховання дітей, беззаперечно важливим в умовах сучасності є дбання про
добробут, всебічний розвиток та забезпечення всебічного захисту особистих
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немайнових та майнових прав та інтересів дитини. Неприпустим є обмеження таких прав.
Принцип пріоритету національного усиновлення. Для того щоб принцип пріоритету національного усиновлення
ефективно працював, міжнародне усиновлення має бути частиною програми
з національного усиновлення. У такому
разі метою компетентних державних
органів та агентств з усиновлення буде
забезпечення права кожної дитини
жити і виховуватись у сім’ї. За такої взаємодії діяльність органів і агентств буде
більш ефективною та прозорою, що є
позитивним моментом для позбавлених батьківського піклування осіб, які
мають бажання усиновити дитину, та
органів, що здійснюють контроль за
додержанням прав та законних інтересів усиновлюваних дітей і нормативних
приписів у даній сфері [17, c. 361]. За
сучасних умов усталеним у міжнародному приватному праві є регулювання
усиновлення з іноземним елементом
особистим законом дитини та особистим законом усиновлювача [11, c. 348].
Такий підхід визначено ст. 69 Закону
України «Про міжнародне приватне
право» [18]. Оскільки, як зазначалося
вище, обмеження принципу пріоритету
національного усиновлення тісно
пов’язане з міжнародним усиновленням, вагомою залишається проблема
недосконалості державних програм з
усиновлення українських дітей-ситріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування як українцями, так і іноземними
громадянами. О. В. Синєгубов наполягає на тому, що розглядаючи питання
доречності ратифікації Гаазької конвенції, варто розробити програми для
найбільш ефективної співпраці з іноземними агенствами і передбачити взаємодію розвитку як національного, так і
міждержавного усиновлення залежно
від цілей, які бажано досягти [19, c. 433].
Крім того, ситуація в напрямі міжнародного усиновлення додатково усклад-
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нена тим, що наразі в національному
законодавстві відсутні нормативно-правові приписи, керуючись якими, уповноважені державні органи здійснювали
контроль та нагляд за умовами життя в
іноземній державі малолітньої, неповнолітньої дитини. О. В. Губановою
наголошено, що до основних проблем,
які потребують нагального розв’язання,
слід віднести: проблему неможливості
співробітників консульських установ
внаслідок незначної їх кількості особисто відвідати сім’ї усиновлювачів; відсутність у деяких країнах українських
дипломатичних представництв, а, відтак, і відсутність обліку усиновлених дітей та ін. [20, c. 9] . Звідси, необхідним
явищем для формування у нашій державі справді демократичного суспільства є якнайшвидша ратифікація низки
міжнародних угод, які б збільшили межі
здійснення прав суб’єктів сімейних правовідносин та позбавили б останніх від
необґрунтованих обмежень, адже подальний розвиток країни залежить насамперед від тих громадян, які наразі є
найменшими її представниками — дітьми [21, c. 37]. Отже, відсутність належного механізму правового регулювання,
контролю та нагляду за дітьми, які були
всиновлені за відповідною програмою,
призводить до обмеження прав суб’єктів сімейних відносин.
Принцип судового захисту прав та інтересів суб’єктів сімейних відносин. Положення ст. 7 СК України проголошують, що кожний учасник сімейних відносин має право на судовий захист.
Таким чином, основний вектор еволюції сімейних відносин протягом багатьох століть спрямований на неухильне розширення демократичних
принципів побудови сім’ї [22, c. 33].
В юридичній літературі поширена
думка, що проблема правового становища особи в сім’ї має не одну площину і, на жаль, не обмежується лише
формальним проголошенням рівності
прав та інтересів суб’єктів сімейних
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відносин. Чоловік і жінка в економічному плані зовсім не завжди можуть
визначатися як рівне, оскільки народження та виховання дитини неминуче
тягне за собою проблеми з працевлаштуванням, набуттям професії, підвищенням професійного рівня, а отже,
і загальним рівнем добробуту. Звідси, у
разі настання певних юридичних фактів, які мають важливе значення та
впливають на регулювання відносин у
сім’ї, права осіб (членів сім’ї) можуть
обмежуватись. Так, за ч. 1 ст. 18 СК Ук
раїни, кожний учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років,
має право на безпосереднє звернення
до суду за захистом свого порушеного
права або інтересу. Діти є тими суб’єктами сімейних відносин, які в силу свого віку залишаються найбільш вразливими та потребують особливого захисту з боку батьків (опікунів, піклувальникі, членів сім’ї, інших суб’єктів сімейних відносин) і держави. Принцип
судового захисту сімейних прав та інтересів, з одного боку, покликаний захищати права осіб від протиправних
посягань, а з іншого боку, ті суб’єкти,
які свої права не виконують у встановленому законом порядку, можуть у таких правах обмежуватись на підставі рішення суду. Так, ч. 4 ст. 164 СК України
встановлює правові підстави позбавлення батьківських прав. З огляду на
зазначене слід наголосити, що соціаль-

на політика держави, в свою чергу, має
бути спрямована на забезпечення належних економічних гарантій, досягнення яких дасть змогу забезпечити високий рівень розвитку та стабільності
суспільства, тоді обмеження прав
суб’єктів сімейних відносин в судовому
порядку зустрічатимуться як виняток.
Висновок. Підсумовуючи викладене, слід вказати, що принципи сімейного права та їх застосування при формуванні обмежень особистих немайнових
та майнових прав суб’єктів сімейних
відносин відіграють особливу роль.
Так, СК України є спеціальним нормативним актом відносно ЦК України,
оскільки стосується спеціальних відносин — сімейних, це повною мірою
узгоджено у ст. 1 ЦК України. Оскільки
як приватним (цивільним), так і сімейним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини,
засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Характерною
рисою сімейного права є й те, що воно
виникає з таких юридичних фактів:
шлюбу, спорідненості, всиновлення
тощо, тобто юридичних фактів — стану. Однак така специфіка нічого не доводить, та як зазначають самі прихильники самостійності сімейного права, у
ньому зазначаються юридичні факти,
що притаманні приватному праву (наприклад, шлюбний договір).
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Maliuha L. Y.
The System of Social Benefits: European Experience and Ukrainian Realities
Abstract. Features of the system of social benefits in Ukraine are investigated, the analysis
of legal regulation of social benefits to individual countries of the EU, as well as a comparative characteristic. Based on the study identified negative and positive features in the
current system of social benefits in Ukraine. The proposals on improving the system of
legal regulation of social privileges in Ukraine are given, taking into account the advanced
foreign experience of European countries and its adaptation to Ukrainian realities.
Key words: social benefits, the fight against poverty, the European Union, legislation.
У сучасних умовах в Україні особливо гостро постає проблема відповідності чинного національного законодавства європейським стандартам,
оскільки у зв’язку з ратифікацією Угоди
про асоціацію з ЄС вкрай необхідним є
з’ясування стану реалізації її положень у
різних сферах суспільних відносин, в
тому числі, у сфері забезпечення соціальними пільгами. З метою аналізу
діючої системи соціальних пільг як
важливої складової політики соціального захисту населення, важливу роль
відіграє вивчення зарубіжного досвіду
країн ЄС, який свідчить, що існування
ефективної системи соціальних пільг
спричиняє зростання добробуту громадян, розширює та укріплює трудові ресурси країни і сприяє економічному
зростанню й стабілізації політично-соціальної ситуації в країні.
Новий етап модернізації законодавства України до законодавства ЄС розпочав активне внесення змін до вже чинних
та проектів нормативно-правових актів.
Визначною точкою у сфері соціального
захисту та трудових відносин є Глава 21
Угоди про асоціацію між Україною та
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ЄС. Так, ст.ст. 419-425 містять нормипринципи про досягнення таких цілей як
посилення рівня соціального захисту та
модернізації його систем, зокрема щодо
якості, доступності та фінансової стабільності. Крім того, стаття 424 вказує на
зобов’язання України забезпечувати поступове наближення до права, стандартів
та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, як зазначено у Додатку ХL до цієї
Угоди. Норми, що містять цілі повинні
бути досягнені внаслідок співробітництва України з ЄС із обов’язковим залученням всіх сторін соціального діалогу до
процесу імплементації.
У різні часи предметом наукового
дослідження українських вчених були
різні питання системи соціального захисту, в тому числі щодо визначення та
аналізу правового регулювання соціального захисту країн Європейського
Союзу. Зокрема, різні аспекти соціального захисту досліджували такі вчені, як
В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, В. Л. Костюк, О. Л. Кучма, О. І. Кульчицька,
С. М. Прилипко, Л. М. Сіньова, О. В. Ти
щенко, М. М. Шумило, О. Я. Ярошен-
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ко та ін. Враховуючи попередні наукові
праці та підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, проблеми необхідності реформування системи соціальних пільг у сучасних умовах потребують більш поглибленого аналізу.
Перш за все, відмітимо, що поняття
«пільга» набуло широкого вжитку в
Україні на початку 90-х років ХХ ст. та
вживається в законодавстві доволі часто,
хоча легітимного визначання немає.
У класичному розумінні в Україні поняття «пільги» — це переваги, додаткові
права, що надаються певним категоріям
громадян або організаціям, підприємствам, регіонам. Пільги є, перш за все соціальним заходом, і в цьому проявляється їх суспільна цінність. [1, с. 15].
Разом з тим, пільги, як елемент конституційного права на соціальний захист, в сучасних умовах потребують
суттєвого реформування, систематизування та приведення у відповідність
європейським стандартам. Надання
пільг в Україні здійснюється на підставі
кількох десятків законів й актів Кабінету
міністрів України за категоріальним
принципом, який успадкований від радянської системи. Останнє характеризується тим, що пільги були покликані
служити визнанням особи особливих
заслуг тої чи іншої категорії населення,
частково підтримувати низькі доходи
бідних груп населення, а також компенсувати збитки за заподіяну шкоду
здоров’ю внаслідок катастроф техногенного характеру або військових дій.
Ця спрямованість зберіглася і в нинішній час, тобто відповідно до належності
громадянина до певної пільгової категорії залежно від спеціального соціально-правового статусу чи професійної
діяльності, встановленої законодавством. Пільги відрізняються за періодичністю їх надання (одноразові та щомісячні), ступенем персоніфікації (одноособові та сімейні) та спрямованістю
(категорії населення). Відповідно до законодавства розрахунки за зазначени-

ми видатками здійснюються, в основному, у безготівковій формі.
Необхідно визнати, що сьогодні розгалужена система пільг в Україні не відповідає новим соціально-економічним
реаліям та європейським стандартам та
призводить до поглиблення дефіциту
бюджету через нездатність держави забезпечити соціальні виплати на декларованому рівні. За оцінкою експертів,
для фінансування усіх пільг в Україні,
передбачених чинним законодавством,
необхідна сума, що у декілька разів перевищує обсяг бюджетних коштів, які
виділяються на їх фінансування зараз.
Система пільг в більшості розвинутих державах значно відрізняється від
діючої системи в Україні та характеризується лише направленістю на самі незахищені групи населення. Так, в сучасній Німеччині характерна практична
повна відсутність соціальних пільг у їх
традиційному розумінні. Підтримування
певного рівня соціального захисту забезпечується через систему оподаткування
доходу сім’ї і передбачається тільки за
рахунок податкового законодавства
шляхом можливості зниження податків
на доходи в той чи іншій мірі. Такі види
пільг як знижки на проїзд, інші послуги
набули в Німеччині характеру корпоративної соціальної діяльності, яку, за бажанням, здійснюють приватні компанії.
[2, с. 43]. Таким же шляхом формує систему соціальних пільг і Франція, де малозабезпечені громадяни (ті, хто отримують мінімальну заробітну плату чи пенсію) звільняються від податків. Пільги на
лікарські засоби залежать не від віку, а від
складності хвороби та ступеню нужденності. В Італії лише дві пільгові категорії — парламентарії та інваліди війни.
Актуальним для України є досвід
Польщі, яка здійснює політику монетаризації соціальних пільг, заміни їх грошовими виплатами. З 1 травня 2004 р.
набрав чинності закон, за допомогою
якого система натуральних пільг в
Польщі замінюється грошовими ви-
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платами, що дозволить надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує.
Найбільше пільг у Польщі отримують
ветерани війни та колишні репресовані.
По-перше, вони отримують постійну
доплату до пенсії у сумі приблизно 40
доларів. Середня ж пенсія у Польщі
складає приблизно 200 доларів. Крім
того, цим особам відшкодовується частка оплати за використану електроенергію — приблизно 25 доларів. Також
ветерани і репресовані мають 37-відсоткову знижку з оплати проїзду залізничним та міжміським автобусним
транспортом і 50-відсоткова — у міському. Також існує безкоштовне забезпечення окремими ліками. Усі ж інші пільги (зменшення оплати за телефонні переговори, страхування автомобіля, викуп
квартири тощо) нині замінено єдиною
компенсаційною виплатою, що дозволяє вирішувати особі самій визначатися
з тим, як витрачати ці кошти. Люди похилого віку, старші 75 років, отримують
цільову надбавку до пенсії (35 доларів на
місяць), призначену на оплату догляду за
ними. Різними видами допомоги та
пільг охоплено 2 млн поляків (приблизно 5 % населення). Перелік цих заходів,
що фінансується за рахунок державного
і місцевих бюджетів, постійно скорочується. Натомість ці зобов’язання приймають на себе неурядові організації і
громадські фонди [4, с. 43].
У Фінляндії пільги надають ветеранам, інвалідам, депутатам парламенту,
деяким категоріям пенсіонерів та ін.
Найбільш суттєвими з них є: безкоштовний проїзд у міському транспорті,
щорічне безоплатне оздоровлення (ветерани війни), знижки на оплату проїзду у міжміському та залізничному
транспорті (пенсіонери, інваліди, учні).
Ці пільги не є безадресними, оскільки
для проїзду, наприклад, слід отримувати спеціальні проїзні документи.
Аналізуючи законодавство провідних країн Європи, слід виокремити наступні особливості:
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1. Соціальні пільги носять адресний
характер. Адресність соціального захисту, в більшості випадків, передбачає
надання державної соціальної допомоги нужденним малозабезпеченим громадянам в силу об’єктивних причин,
яка визначається рівнем їх доходів. На
думку науковців, сутність адресності полягає в підвищенні доходу певної «цільової групи» нужденних при мінімальних затратах та максимальній віддачі від
витрачених засобів [1, с. 60]. У світовій
практиці існує наступний поділ методів
адресності: прямого оцінювання, бальний метод оцінки нужденності, метод
забезпечення адресності силами громадськості; метод забезпечення адресності за категоріальним принципом;
метод самовідбору. [3, с. 60]. Необхідно
наголосити, що за результатами досліджень виявлено, що в Україні 10 % найбідніших громадян отримують 2 % обсягу соціальних пільг, а 10 % найзаможніших громадян отримують 22 % соціальних пільг, тобто в 10 разів більше [8].
Практично в половині домогосподарств є хоча б одна особа, яка має право на отримання пільги. Це означає, що
надання пільг відбувається всупереч
принципу соціальної справедливості і
вимагає визначення індивідуальних потреб у соціальних послугах, обумовлених стандартами якості.
2. Кількість осіб, які отримують соціальні пільги є набагато менше, ніж в
країнах, де зберіглася система їх надання від радянських часів. В Україні право
на отримання державних соціальних
послуг мають громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах,
які складають собою категорії загального соціального захисту. Проте, нерідко
соціальними послугами користуються і
громадяни певних професій чи роду занять (судді, працівники прокуратури,
державні службовці, працівники податкових органів, народні депутати та депутати місцевих рад, журналісти, працівники освіти і науки, медичні і фар-
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мацевтичні працівники, працівники
села, працівники гірничого та вугледобувного комплексу, державні виконавці
та судові експерти, військовослужбовці
та прирівняні до них особи) або ті, що
мають певні заслуги перед державою
(ветерани війни, ветерани військової
служби та прирівняні до них особи,
особи із трудовими заслугами, особи із
заслугами перед державою, донори).
Аналізуючи законодавство в Україні
49 категоріям громадян за професією
чи родом занять отримують 25 видів
пільг, а за заслуги перед державою —
8/13 [2, с. 214]. Загалом, система соціальних пільг нараховує 156 видів, якою
охоплено понад третина населення
України і з кожним роком ці показники
зростають, що призводить до значного
розпорошення бюджетних коштів без
особливої потреби для нужденних. Однак, як засвідчує досвід європейських
країн, ефективною соціальною допомогою держава може забезпечити лише
10–15 % населення.
3. Більшість пільг надається приватними компаніями (у вигляді конкретних знижок). Велика роль належить також і громадським організаціям
в наданні соціальної допомоги особам,
які її потребують.
Слід зауважити, що громадяни ЄС
мають права та обов’язки, характерні
для їх країни і доповнені та визначені
ЄС. На сьогодні державні видатки, необхідні для фінансування соціального
захисту, вирішуються на національному рівні держави, оскільки забезпечення соціальних прав належить до дуже
вартісних державних функцій. Відповідальність за забезпечення основних
соціальних прав переважно несуть
держави-члени ЄС відповідно до їхньої
національної практики.
У квітні 2017 року Єврокомісія підготувала документ загальноєвропейських стандартів соціального захисту «Європейські основи соціальних прав» [5],
що визначає загальний мінімум со-

ціальних прав для громадян ЄС, які повинні забезпечити функціонування
ринків праці і системи соціального захисту в ЄС. Хоча, низка пунктів не є новими та підтверджують права, які вже
закріплені актами ЄС і міжнародно-правовими нормами, проте деякі положення доповнені з урахуванням нових реалій, що заохотить країни до ухвалення
спільних принципів соціального захисту. У ЄС створені найкращі в світі системи соціального забезпечення, що мають передовий досвід соціальних інновацій, спроможних адаптуватися до
безпрецедентних соціальних викликів.
З огляду на вищезазначене, варто
акцентувати увагу на реформах останніх років в Україні, які зробили певний
крок до адресності, запровадивши змішаний механізм для окремих програм
допомоги сім’ям з дітьми, що передбачає надання мінімального розміру допомоги як гарантованого, без перевірки доходів, та максимального розміру
за доплатним принципом з обов’яз
ковою перевіркою доходів. Принцип
надання державної допомоги лише на
основі належності до певної категорії
населення повністю вичерпав себе.
Крім того, Мінсоцполітики та Мінінфраструктури працюють над запровадженням з 2016 року грошової компенсації пільговикам вартості проїзду у
пасажирському транспорті. Отже, за
обмежених фінансових можливостей
бюджетного фінансування поступова
відмова від діючої системи пільг та категорійних виплат, які базуються в
основному на підходах, які не враховують реальної потреби в матеріальній
забезпеченості соціально незахищених
категорій громадян, перехід на нові
принципи надання допомоги можуть
сприяти вирішенню проблеми підтримки бідного населення.
Як наслідок, існує ряд актуальних
питань у реформуванні системи пільг в
Україні, які повинні бути вирішені, і серед них можна виділити наступні:
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1) скорочення неефективних пільг,
які були у чинному законодавстві, але
ніколи не працювали;
2) адресність надання пільг;
3) посилення соціальної справедливості при наданні пільг;
4) обмеження кола осіб, які мають
право на пільги, у тому числі за професійною ознакою;
5) монетизація частини пільг та заміна їх грошовою компенсацією після
адресності;
6) невідповідність  бюджетного
планування для адекватної реалізації
соціальних прав і потреб громадян
України.
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що обов’язкове виконання
Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС є сьогодні важливим інструментом,
за допомогою якого можна втілювати в
життя державно необхідні реформи.
В сучасних умов європеїзації держави,
пріоритетом для соціальної безпеки

України є подолання розшарування суспільства на бідних і багатих, зниження
соціальної напруженості та наближення до європейських умов життя громадян. Реформування сучасної системи
соціальних пільг повинно відбуватись
із вивченням та врахуванням досвіду європейських країн, його адаптації до
українських реалій, оскільки діючий
механізм неспроможний перерозподілити ресурси на користь тих, хто потребує цього найбільше та має багато
недоліків, які тягнуть за собою зниження довіри до інституту соціального захисту населення та неефективність державних витрат, а, отже, і фінансові
збитки. Спрощення системи пільг, скорочення кількості осіб, яких вона охоплює, персоніфікація та їх монетаризація, є необхідною умовою виконання
зобов’язань відповідно до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС та реалізації принципу соціальної справедливості в нашій державі.
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Метою даного дослідження є розкриття сучасної сутності свободи праці.
Завданнями, які передбачається вирішити для досягнення поставленої мети,
є: надати визначення свободи та її ознаки; проаналізувати необхідність законодавчого урегулювання свободи праці;
визначити існуючі недоліки в правовому регулюванні вказаної свободи;
сформулювати пропозиції щодо їх усунення. В роботі використано наукові
розробки Т. А. Занфірової [1].
Актуальність піднятої теми обґрунтовується тим, що в сучасному світі свобода є одним із базових та фундаментальних понять, яке пронизує абсолютно всі сфери людського життя. Останнім часом (особливо останнє століття)
застосування цього терміну вже стало
нормою (як то свобода слова, свобода
думки, свобода самовираження, навіть
пішло вже в крайнощі — свобода самовизначення своєї гендерної належності,
тощо), однак, однозначного визначення поняття свобода досі не вироблено.
Тим більше викликає питань і видове
по відношенню до поняття свободи
явище свободи праці. В-цілому ж, наукові розвідки на тему свободи і свободи
праці зокрема, ймовірно, що не втрача-
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тимуть своєї актуальності ніколи,
оскільки як свідчить історія, цими питаннями (переважно питанням сутності
безпосередньо свободи) люди переймаються ще з часів перших філософів
та мислителів.
Попри той факт, що свобода сьогодні є всесвітньо визнаною цінністю,
все ж слід констатувати, що одностайного визначення цього терміну не існує. Навіть більше: існують зовсім протилежні підходи до змістовного наповнення цього явища, зокрема, за одним
підходом — це ілюзійна вигадка задля
позначення певної умовності перебування людини у суспільстві із одночасним запереченням дійсного існування
свободи людини, за іншими — свобода
існує тільки тоді, коли взагалі немає ніяких меж, тобто свободу по суті ототожнюють із анархією і безмежністю
безвідповідальності. Разом із тим, на
наше переконання, свобода все ж як
дійсне і реальне явище існує, і досить
переконливо доводить цей факт
Т. А. Занфірова в своєму монографічному дослідженні «Проблеми правового забезпечення свободи праці в Україні» [1]. Це дослідження привертає увагу
своєю аргументованістю та глибиною,
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тому вважаємо за потрібне зупинитися
на ньому детальніше. Очевидно, як в
кожній сфері наукового пізнання є свої
фахівці (як наприклад, щодо функцій
трудового права глибоку наукову розвідку зробив В. І. Щербина [2], щодо
охорони та захисту трудових прав та
усестороннього розкриття сутності охо
ронних правовідносин — В. Я. Вавженчук [3], щодо відповідальності в трудовому праві — нещодавно П. С. Луцюк [4],
щодо особливостей трудових відносин
із державними службовцями — М. І. Іншин [5], і такий перелік можна продовжити), так і в сфері свободи праці монографічне дослідження Т. А. Занфірової є свого роду глибинним пізнанням явища, яке вже давно відоме, але
повноцінного уявлення про яке наука
трудового права досі не мала.
Отже, вченою звертається увага на
поширеність терміну свобода: його
широко вживають в науці, в філософії,
теології, а також в побуті, наділяючи це
поняття різним змістом, котрий не
завжди має спільне зі свободою як такою. Ідея свободи зародилась та активно розвилась в філософських школах
Стародавньої Греції (у працях Демокрита, Платона та Аристотеля), а здобутки еллінської філософії, враховуючи також і основні підходи до розуміння свободи, у подальшому успадкувала
римська філософія (щонайперше, в
працях Сенеки Молодшого). Саме в
Стародавньому Римі ідея свободи знайшла комплексне правове вираження,
будучи закріпленою в римському праві,
яке співвідносило свободу із правоздатністю (caput) особи (status libertatis,
status civitatis, status familiae). Підходи
римської філософії до розуміння свободи були перейняті християнською
філософією, котра, втім, співвідносила
свободу людини, щонайперше, від гріха. Особливо активно вчення про свободу продовжувало розвиватись в період Середньовіччя, коли це явище розглядалось мислителями (переважно та-

кими були католицькі теологи, а в пізньому Середньовіччі — також і протестантські богослови) з різних позицій
у багатоманітних формах та напрямках,
однак, переважно — в межах богослов’я. Свобода як явище, що тісно
пов’язане із рівністю усіх людей, почала широко досліджуватись лише в період розквіту епохи Відродження, коли
були переосмислені напрацювання філософів епохи Просвітництва (в працях Ш. Л. Монтеск’є, Т. Гоббса). Філософський Новий час утвердив нове розуміння людської природи — як такої,
що основною своєю характеристикою
має пізнавально-дослідницьку експансію у світі (головним чином, свобода
досліджувалась І. Кантом). В рамках
праць епохи Постмодерної філософії
до сьогоднішнього дня не сформульовано одностайної думки щодо визначення змісту поняття «свободи».
Тому, проаналізувавши різні філософські класичні праці та праці з філософії права, Т. А. Занфірова розкриває
свободу як об’єктивно існуюче в природі явище, що обумовлене природою й
цінністю людини та яке виражається в
людській можливості вільно (без
будь-якого фізичного та/або морального впливу) обирати чи відмовлятись
від вибору тієї чи іншої доступної для
цієї людини (і однаково доступної для
всіх людей чи всіх людей, які характеризуються певними об’єктивними ознаками, такими як здібності, навички,
вміння тощо) пропозиції, що має своєрідні аналоги (також можливість впливати на формування в реальній дійсності конкретного вибору), та людській
здатності нести відповідальність за той
чи інший вибір (враховуючи і відмову
від вибору об’єктивно існуючого варіанту вибору). Атрибутивними ознаками
свободи, на думку вченої, є: 1) свобода
вибору дій і поведінки особи та фактична наявність вибору й можливість
(в тому числі також і доступність) його
здійснення; 2) збалансована автономія
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суб’єкта від будь-кого (від суб’єкта) та
від будь-чого (від обов’язку); 3) наявність меж свободи, які роблять її умовною (розумно й виважено керованою),
реальною, відповідальною; 4) відповідальність за свободу (людина відповідальна тільки за ту частину своєї вільної
поведінки, котра стосується свободи
та/або законних інтересів інших, і якщо
вона порушує межі свободи іншої особи та/або межі законних інтересів іншої особи, суспільства, народу, держави, то може бути притягнена до юридичної відповідальності (дисциплінарної, матеріально-правової, адміністративної, кримінальної або до міжнародно-правової відповідальності); 5) свобода людини гарантована та охороняється
державою [1, с. 107–108].
В свободі вчена цілком вірно виділяє дві сторони: внутрішню та зовнішню. При цьому, зрозуміло, що внутрішня сторона не може бути піддана якому-небудь аналізу (окрім, звісно, психології, яка, однак, на нашу думку, не є такою, що повноцінно може розкрити
внутрішній стан людини, обмежуючи
людину відомими стереотипами, які лишень поверхнево описують стандартні
ситуації із внутрішнім світосприйняттям, не занурюючись у глибини глибин
людської душі) з юридичної точки
зору, в той же час щодо зовнішньої сторони вчена пише наступне: «Зовнішня
свобода людини в об’єктивній дійсності не є безмежною, оскільки вона підпорядкована законодавчим актам, які її
врегульовують шляхом обмеження в
інтересах свободи іншої особи, в інтересах суспільства та/або держави, та/або
світової спільноти» [1, с. 108]. Саме ця
частина свободи і є базисом для існування свободи праці в сучасному вигляді.
Отже, свобода праці є складовим
елементом свободи, яка знаходиться в
площині зовнішньої свободи людини
та яка може і повинна бути обмежена
нормативно-правовими актами задля
забезпечення законних інтересів всіх
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людей в суспільстві. Підіймаючи питання про доцільність і необхідність
обмеження свободи праці, слід відмітити наступне: людина є фізично обмеженою і живе в матеріальному світі,
який також має певні фізичні межі (наразі маємо на увазі планету Земля, не
занурюючись у космос); людина має
обмежені фізичні можливості (обмежені її природною тілесністю, вдачею,
моральністю); людина потребує певних меж в своєму житті, оскільки їхня
відсутність робить людину психологічно нестійкою, втрачається сенс життя,
настає відчуття зневіри і відчаю; натомість існування обмежень дозволяє людині жити більш-менш визначено; обмеження є відповідним «коридором», в
якому рухається людина до своєї мети;
обмеження дозволяють людині співіснувати в суспільстві таким чином, аби
не знищувати це суспільство, не кривдячи інших людей, не зачіпаючи їхніх
інтересів. Переконані, що обмеження є
органічною потребою психічно здорової та розумної людини. Тому закон, як
обмежуючий фактор, для людини є
найбільш вагомим чинником діяти певним чином та уникати певної незаконної поведінки. Разом із тим, закон повинен бути справедливим, моральним. Ці
категорії є надто оціночними і в філософії є найбільш дискусійними поняттями, однак безумовним є розуміння
того, що мораль залежить від часу та
суспільства (наприклад, мораль мусульман суттєво відрізняється від християнської моралі, відповідно і закони відповідних держав, де сповідують ці релігії,
будуть відрізнятися; в той же час в державах, де релігія взагалі не справляє
впливу на різні сторони життя людини — закони також будуть мати відповідний відтінок). Відтак, свобода праці
потребує певного «узаконення», не
тому, що таку свободу слід визнавати,
вона й так існує в силу природи людини, а тому що її потрібно ввести в певні
межі задля того, щоб її розпізнавати і
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щоб не порушувати таку свободу. Видається, що настала потреба у законодавчому визначенні свободи праці, оскільки, наприклад, проект ТК називає свободу праці одним із основних принципів правового регулювання трудових
відносин в ст. 8. Разом із тим, вбачається, що розкриття свободи праці у вказаній статті (зокрема: свободи праці, що
включає право на працю, яку кожен
вільно обирає або на яку вільно погоджується) є неповноцінним, оскільки
вірно підводить підсумок у монографічному дослідженні Т. А. Занфірова,
що по суті свобода праці являє собою
не тільки право на працю, яку кожен
вільно обирає або на яку вільно погоджується, але й заборону примусової
праці, які однак в проекті між собою
розділені (в п. 7 — заборона примусової та дитячої праці; в п. 8 — свобода
праці, що включає право на працю…).
Таке розділення вказує на відсутність
повноцінного уявлення у розробників
проекту про свободу праці як явище і як

принцип трудового права. Вважаємо,
що цей принцип в проекті доцільніше
було б виразити так: ст. 2. ч. 1. Правове
регулювання трудових відносин ґрунтується на наступних принципах: … п.7.
свободи праці, яка проявляється у гарантуванні права на працю, яку кожен
вільно обирає або на яку вільно погоджується, а також у забороні та захисті
від примусової праці в будь-якому віці і
при будь-яких обставинах, за виключенням прямо передбачених в Конституції випадків необхідності обмеження
свободи задля суспільного блага.
Підсумовуючи, можна прийти до
висновку, що свобода праці є важливим елементом суспільного життя, розуміння сутності якого та реальне забезпечення його на практиці в трудових відносинах дозволить підвищити
рівень економіки в країні та розкрити
унікальні можливості кожної особистості-працівника, що у підсумку позитивно вплине на якість та рівень
життя в державі.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ
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On the question of the Relationship Between Risk and Juridical Facts
Abstract. This article is devoted to the study of the legal essence of the risk and its relationship with the juridical facts. The conclusion is made on the basis of characteristics of
juridical facts that while certain circumstances (or situation), which has the objectivesubjective characteristics, the risk has features necessary for recognition of its juridical
fact-condition.
Key words: risk, legal risk, civil law, juridical facts, law conditions, facts-conditions.
У сучасних як правових, так і не правових дослідженнях спостерігається
підвищений інтерес до категорії ризику. Прагнення науковців з’ясувати поняття, сутність, зміст ризику обертаються різноманітністю підходів до розуміння такої непростої категорії. Тому, на
сьогодні ризик тлумачиться як форма
невизначеності, невідомості, як об’єктивний феномен в процесі прийняття
рішень (А. І. Омельченко, В. І. Серебровський,); в контексті діяльності людини, у тому числі і професійної
(С. В. Михайлов, Я. О. Чапічадзе); як
підстава для відшкодування шкоди
(І. С. Канзафарова, В. Д. Примак); як категорія, пов’язана з творчим процесом
(Ч. Н. Азімов, Я. Б. Бараш, Ю. М. Жорнокуй, А. І. Омельченко) тощо. І хоча
проблема сутності ризику, його співвідношення із суміжними категоріями була
предметом дослідження М. М. Агаркова,
І. В. Волосенко,  М. С. Гринберга,
О. О. Красавчикова, Я. М. Магазинера,
Р. А. Майданика,  Н. І. Майданик,
Д. І. Мейєра, С. В. Михайлова, В. А. Ойгензіхта, А. І. Омельченка, В. І. Серебровський, Б. І. Сташківа та інших, невирішеним залишається питання що ж
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собою представляє ризик — дію, умову, ситуацію, обставину, обстановку,
ставлення особи, стан тощо.
У зв’язку з цим, метою даної публікації є обґрунтування правової природи
ризику та його співвідношення із юридичними фактами.
У науковій літературі висловлюється точка зору про розуміння ризику як
юридичного факту. Так, аналізуючи
ризик як конструкцію цивільного права, автори навчально-практичного посібника «Аномалії в цивільному праві
України» зазначають, що ризик є дією,
що здійснюється в умовах імовірності
досягнення передбачуваного результату, та моделлю зняття суб’єктом невизначеності. Далі, у визначенні поняття
«юридичний ризик» вказується, що
юридичний ризик є різновидом юридичної презумпції, включеної до умов
цивільного зобов’язання чи професійної діяльності як юридичний факт (їх
сукупність), що може настати або не настати [1, с. 64]. Тобто, ризик визнається
юридичним фактом-дією.
Досліджуючи соціальні ризики у
праві  соціального  забезпечення,
Б. І. Сташків відмічає полярність підхо-
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дів до розуміння співвідношення ризиків
та юридичних фактів — від їх ототожнення до розмежування. При цьому, за
твердження автора, багато науковців відносять соціальні ризики до юридичних
фактів-подій, із чим він не погоджується.
На думку науковця, соціальні ризики не
є юридичними фактами, проте, він не
зазначає до якої ж категорії їх необхідно
відносити [2, с. 332–334]. В іншій публікації Б. І. Сташків соціальний ризик характеризує як обставини, які можуть виникнути, але не виникають, натомість,
юридичний факт — це подія, що відбулася і яка повністю відповідає моделі, що
передбачена нормою права. За його
твердженням соціальні ризики і соціальні випадки співвідносяться як загальні і
конкретні категорії [3, с. 484–486].
Така точка зору видається не зовсім
послідовною, оскільки, по-перше, сам
автор визначає юридичні факти як конкретні життєві обставини (події, дії), з
якими галузеві норми права пов’язують
настання певних юридичних наслідків:
виникнення, припинення чи зміну правовідносин у сфері соціального забезпечення [3, с. 484]. Тобто, юридичний
факт є певною життєвою обставиною,
яка може бути як дією, так і подією.
А тому не зовсім зрозумілою є різниця
між ризиком і юридичним фактом,
якщо ризик визначається як обставина
(тобто факт). Виходячи із визначення
цих категорій, наведених науковцем,
відмінність полягає тільки в тому, що
ризик є фактом, який може виникнути,
але не виникає, а юридичний факт —
факт, що відбувся. По-друге, якщо виходити із тези автора, що соціальний
ризик є загальною категорією, а соціальний випадок — конкретною1, то це
означає що природа ризику є части1 Автор ототожнює поняття «соціальний випадок»
та «юридичний факт». Див.: Сташків Б. До питання
про співвідношення соціальних ризиків та юридичних фактів в праві соціального забезпечення /
Б. Сташків. // Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за
заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. — К.: ВД «Дакор», 2015. — С. 484.

ною природи випадку. Звідси, визнавати соціальний випадок юридичним
фактом, а ризик ні — не логічно.
На нашу думку ризик необхідно розуміти як факт-стан, який впливає на динаміку правовідносин (породжує, змінює чи припиняє їх); є правовими відносинами; виступає характеристикою (ознакою) суспільних відносин і їх учасників. Така теза пояснюється наступним.
У правовій науці на сьогодні існує
різноманітність підходів до визначення
поняття юридичного факту. Проте,
найпоширенішим є розуміння юридичних фактів як конкретних життєвих
обставин, з якими норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення правових відносин [4, с. 193].
На думку А. Завального юридичний
факт має матеріальну і нормативну
(формально-юридичну) складові. Матеріальна складова даного явища проявляється в тому, що це явище
об’єктивної реальності, а нормативна
полягає у тому, що факти не просто
фрагменти дійсності, а такі, які можуть
бути піддані юридичній оцінці
(кваліфікації на основі норми права) в
процесі дії механізму правового регулювання. Автор пропонує відійти від
терміну «обставина», за допомогою якого визначається поняття юридичного
факту, натомість використовувати термін «соціальна ситуація». Відповідно,
юридичний факт має подвійну природу: він є одночасно і соціальною ситуацією як підставою виникнення правових наслідків, і правовою моделлю, що
закріплюється в юридичній нормі. Ознаками матеріальної складової юридичного факту є: 1) конкретність, індивідуальність; 2) несе у собі інформацію про
стан суспільних відносин, що входять
до предмета правового регулювання;
3) певним чином виражений зовні або
дозволяє констатувати відсутність зовнішнього прояву; 4) складається з наявних або не існуючих соціальних ситуацій або припущень стосовно них. До
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ознак, що характеризують нормативну
складову відносяться: 1) безпосередність
або опосередкованість передбачення
нормою права; 2) зафіксованість у встановленій законодавством процедурнопроцесуальній формі [5, с. 227–231].
Б. І. Сташків наводить наступні ознаки юридичних фактів, які, в цілому,
перекликаються із попередніми. Це:
1) виражені зовні, тобто повинні відбуватися в реальному житті (ними не можуть бути думки і т. д.); 2) тягнуть за собою передбачені нормами права наслідки; 3) передбачені в нормах права:
прямо — в гіпотезі; непрямо — в диспозиції та санкції; 4) зафіксовані в установленому законодавством порядку;
5) зачіпають інтереси особи, її сім’ї
тощо, тобто є змістовними; 6) виражаються в наявності або відсутності тих чи
інших явищ, подій, дій; 7) існують у певному місці і часі; 8) конкретні й індивідуальні; 9) являють собою різні життєві
обставини; 10) несуть інформацію про
стан суспільних відносин, що входять у
предмет правового регулювання права
соціального забезпечення [3, с. 484–485].
В теорії держави і права достатньо
розробленою є класифікація юридичних фактів. Серед усього різноманіття
таких фактів учені, за характером дії,
виділяють факти обмеженої дії і факти-стани. Факти-стани — це такі, що,
виникнувши один раз, існують тривалий час і породжують певні правові наслідки. Вони характеризуються відносною стабільністю і тривалим періодом
існування, протягом якого можуть неодноразово (у сполученні з іншими фактами) викликати настання правових наслідків [6, с. 109]. В.Чернадчук юридичний факт-стан визначає як триваючий
юридичний факт, що складається із сукупності однорідних обставин, який
має правові наслідки [7, с. 61].
Поряд із терміном «юридичний
факт-стан» вживається поняття «правовий стан», під яким розуміють невольове явище дійсності, що триває впро-
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довж певного часового періоду та здатне «накопичувати» з часом ознаки, сукупність яких робить можливим та необхідним правове регулювання відносин, спричинених тим чи іншим станом [8, с. 162].
У доктрині права виділяють такі ознаки юридичних фактів-станів: 1) стани
відображають триваючі, стабільні характеристики суспільних відносин і учасників відносин; 2) за час свого існування
вони беруть участь у виникненні багатьох правовідносин, активно формуючи
тим самим правовий статус суб’єктів;
3) різновидом фактів-станів є перебування в правовідносинах [9, с. 99–100].
У той же час питання правової природи фактів-станів є досить спірним.
Серед науковців-теоретиків побутує
думка про недоцільність віднесення
станів до юридичних фактів. Так, визнаючи існування правових (юридичних) станів, окремі науковці (А. В. Маркосян, В. А. Бєлов, В. П. Шахматов,
Г. М. Чувакова) не надають їм окремого
самостійного значення, вважаючи, що
одного стану недостатньо для забезпечення динаміки правовідносин. На їх
думку стан здатен спричинити, змінити
чи припинити правові відносини тільки у
сукупності із іншими юридичними фактами, тобто для динаміки правовідносин
необхідним є складний юридичний
склад, де стан є лише його елементом.
Існує думка, що стан не може розглядатися як вид юридичного факту, оскільки юридичне значення має не стан сам
по собі, а юридичні факти, які зумовили
його виникнення [10, с. 174]. Також не
вбачала доцільності у виділенні станів
при класифікації юридичних фактів і
Р. О. Халфіна, яка вказувала на проблемність їх відмежування від триваючих
правовідносин [11, с. 288–289].
Серед сучасних дослідників юридичних фактів також відсутня одностайність щодо природи станів. Більше
того, досить часто термін «факт-стан»
навіть не вживається, а використовуєть-
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ся поняття «правові (юридичні) умови»,
до яких і відносять стани. Так, М. Д. Пле
нюк зазначає, що ототожнення юридично значущих обставин та юридичних фактів не слід допускати хоча б з
тієї причини, що юридичний факт завжди породжує певний наслідок, у той
час як умова може існувати без останнього. Термін «умова» поєднує в собі сукупність пов’язаних між собою юридичних фактів. На підтвердження цієї
тези авторка окреслює напрями їх розмежування: 1) юридичні умови обумовлюють правові наслідки лише побічно,
натомість юридичні факти прямо зумовлюють правові наслідки; 2) юридичні факти завжди пов’язані із певним
правовідношенням, у той час як юридична умова може детермінувати декілька різних правових зв’язків, адже
наявність однієї юридично значущої
умови може привести до виникнення
найрізноманітніших правовідносин, в
тому числі й цивільних; 3) якщо юридичні факти зазвичай розглядають як
обставини разового значення (смерть
людини, вчинення правочину, укладення договору), то юридичні умови розуміють як дії, які існують певний час і
впливають на виникнення договірних
зобов’язань [12, с. 173–174].
Натомість В. С. Ковальська, досліджуючи юридичні факти-стани в сімейному праві, навпаки, підтримує позицію про віднесення станів до юридичних фактів-подій, виокремлюючи такі
їх ознаки: 1) вони є конкретними життєвими обставинами; 2) вони здатні породжувати правові наслідки; 3) є тривалими за часом їх дії; 4) певний стан
може використовуватися неодноразово;
5) правовий стан є складним; 6) виникає
внаслідок інших юридичних фактів —
дій чи подій; 7) має сильну складоутворюючу дію. На підставі цього дослідниця наводить таке визначення юридичного факту-стану — це конкретна
життєва обставина, яка виникає внаслідок діянь чи подій, що характеризуєть-

ся відносною стабільністю та тривалим
періодом існування, протягом якого самостійно або у сукупності з іншими
юридичними фактами постійно або періодично спричиняє правові наслідки та
не погашається в однократному акті правового застосування [8, с. 166–167].
Видається доцільним підтримати
другу позицію, виходячи із наступного.
Більшість науковців, заперечуючи самостійне значення станів в системі
юридичних фактів, обґрунтовують
свою точку зору тим, що віднесення (чи
не віднесення) певної життєвої обставини до юридичних фактів зумовлюється
її здатністю спричинити, змінити чи
припинити правові відносини безпосередньо. Проте, таке твердження хоча і є
правильним стосовно юридичних фактів-дій, все ж не зовсім співвідноситься
із природою фактів-подій.
У науковій літературі під юридичними подіями розуміють життєві обставини, настання яких або не залежить від
волі і свідомості людини, або якщо і залежить, то лише на початку [13, с. 347].
Традиційно до подій відносять явища
природи (землетруси, пожежі, повені
тощо), народження або смерть людини
та ін. Такі обставини самі по собі не регулюються (не впорядковуються) правом. Правом лише встановлюються
способи та засоби впливу на наслідки,
спричинені цими подіями. При цьому
такі наслідки повинні мати соціальний
характер. І лише тоді вони здатні будуть спричинити, змінити чи припинити правовідносини або створити, розширити, припинити чи обмежити правосуб’єктність. Звідси, настання тієї чи
іншої події, зазвичай, безпосередньо не
зумовлює правові наслідки. Крім того,
факти-події за своєю природою здатні
детермінувати декілька різних правових
зв’язків (наприклад, смерть особи призводить до трансформування цивільних, сімейних, адміністративних, в окремих випадках трудових тощо правовідносин). Однак, така особлива приро-
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да подій не перешкоджає віднесенню їх
до юридичних фактів.
Виділення станів як окремих юридичних фактів, що запускають механізм правового регулювання у сукупності із іншими юридичними фактами,
не впливає на їх правову природу, а
лише вказує на особливості їх прояву.
Більше того, динаміка правовідносин у
багатьох випадках залежить від фактичних складів і перебування у цьому складі в якості його елемента не призводить
до втрати юридичним фактом своєї
«ідентичності», ознак, що характеризують цю обставину як юридичний факт.
І в цьому одностайні науковці. Єдине,
що потребує уточнення — стан є елементом фактичного (або, як ще його
називають у науковій літературі, юридичного) складу чи складним юридичним фактом.
Серед науковців навіть не виникає
дискусії щодо необхідності розмежування цих двох понять. Не вдаючись
до полеміки щодо доцільності застосування поняття «фактичний склад» чи
«юридичний склад», відмітимо, що переважна більшість дослідників сходяться у тому, що під фактичним (чи
юридичним) складом розуміється система (окремі вчені називають сукупність) юридичних фактів, здатних
спричинити правові наслідки лише у
своїй сукупності. При цьому, як відмічає Г. М. Чувакова, такі елементи, які
входять до складу, є різнорідними, самостійними життєвими обставинами,
кожна з яких може мати значення самостійного юридичного факту. Це і
покладено нею в основу відмежування
фактичного складу від складного юридичного факту [14, с. 36].
Під складним юридичним фактом
розуміються певні життєві обставини,
що мають складну будову і, таким чином, виражаються в різних характеристиках, залишаючись при цьому
одним фактом [15, с. 155]. Іншими
словами складні юридичні факти є та-
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кими обставинами, які наділяються
декількома юридично значущими ознаками, що у своїй сукупності і складають ту чи іншу обставину. Складними називають такі юридичні факти,
які складаються з декількох елементів,
що не є самостійними юридичними
фактами [14, с. 51].
Сприймаючи виділені в літературі
та наведені вище ознаки юридичних
фактів, можна констатувати, що ризику притаманні: 1) наявність або відсутність зовнішнього прояву (настає або
не настає), що характеризується ймовірністю та невизначеністю; 2) несе
інформацію про стан суспільних відносин, що входять у предмет правового регулювання; 3) складається з припущень щодо наявних або не існуючих ситуацій; 4) має конкретний та індивідуальний характер, зумовлений
ситуацією; 5) породжує правові наслідки; 6) передбачений нормою права;
7) є тривалим за часом дії; 8) може використовуватися неодноразово.
Якщо виходити із широкого підходу до визначення поняття юридичного
факту як обставини, із настанням якої
норми права пов’язують будь-які юридичні наслідки, а не тільки виникнення, зміну чи припинення конкретних
правовідносин [16, с. 379], ризик є такою життєвою обставиною, що здатна
породити правові наслідки у результаті взаємодії з іншими юридичними
фактами. Тобто, він є складним та виникає внаслідок інших юридичних
фактів — дій чи подій. Зокрема, виникнення відносин із виплати страхових сум зумовлене таким юридичним
(фактичним) складом, до якого входять укладення договору страхування,
настання страхового випадку (тобто
виникнення наслідків страхового ризику), подання заяви страхувальником,
складення страхового акту страховиком. Знову ж таки, виникнення страхових відносин спричиняється наявністю спеціального статусу страховика,
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ймовірності настання небажаної для
страхувальника події (страхового ризику), досягнення домовленості між
сторонами до настання такої події, які
є елементами фактичного складу.

Таким чином, будучи певною обставиною (чи ситуацією), яка має об’єктивно-суб’єктивні характеристики, ризик має ознаки, необхідні для визнання
його юридичним фактом-станом.
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Abstract. The current state of crimes against sexual freedom and sexual integrity of a
person in Ukraine is discovered. The perception of factors related to crimes against
sexual freedom and sexual integrity of a person and some moments in social life, which
are closely related to the sexual sphere of relationships by young people, is analyzed. The
research is based on the results of the poll of youth aged 18 to 25 years.
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На сучасному етапі Україна переживає корінні перетворення в соціально-економічній, політичній і інших сферах життя суспільства. Однак, водночас, має місце зниження
життєвого рівня певної частини населення, руйнування моральних ідеалів,
що вкрай негативно впливає на формування свідомості сучасного суспільства. Особливу тривогу викликає той
факт, що ці серйозні негативні зрушення проявляються у свідомості і
стереотипах сексуальної поведінки в
суспільстві, деформації статевої моралі, як однієї зі сфер життєдіяльності
людини. Задоволення сексуальних
потреб все частіше здійснюється протиправними способами.

Статева свобода та статева недоторканість є невід’ємними природними
правами особи. Статева недоторканість
будь-якої особи захищається державою,
а посягання на неї та на статеву свободу
особи є одними з найбільш суспільно
небезпечних злочинів.
Статева злочинність являє собою
сукупність злочинів, спрямованих проти статевої свободи або статевої недоторканості, які вчинюються із застосуванням фізичного, психічного насильства або з використанням безпорадного
стану потерпілої особи з метою задоволення сексуальної потреби у природній
або збоченій формі [1, с. 201].
Тема даного дослідження є досить
актуальною і завжди викликала загаль-
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ний інтерес серед науковців. Дослідженню статевих злочинів присвячені
праці таких учених, як: Ю. В. Александров, Ю. М. Антонян, Б. А. Блиндер,
Б. Л. Гульман, А. П. Дьяченко, Г. Б. Еле
мисов, А. А. Жижиленко, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, О. М. Ігнатов,
О. Г. Кальман, І. І. Лановенко, П. І. Люб
лінський, В. С. Мінська, П. П. Осипов,
С. В. Познишев,  А. П. Чуприков,
Б. М. Цуприк, О. М. Яковлєв та ін.
За останні 10 років було захищено
ряд дисертацій, в яких висвітлювались
кримінально-правові та кримінологічні
аспекти вчинення зґвалтувань та інших
злочинів проти статевої свободи та недоторканості особи: Косенко С. С.,
Синєокий О. В., Лукаш А. С., Губанова О. В., Лисько Т. Д., Ларченко М. О.,
Джужа А. О.
У переважній більшості випадків, дослідники вивчають дані стосовно осіб,
які притягаються до кримінальної відповідальності (особливо в розрізі вивчення
особистості злочинця), дані з Державної
судової адміністрації України, інформацію Генеральної прокуратури України
про стан злочинності (в розрізі основних показників даних злочинів) та
іншу інформацію, яка тим чи іншим чином стосується проблематики злочинів
у сфері статевої свободи та недоторканості. Водночас, не піддається запереченню точка зору про те, що злочинність тісно пов’язана з суспільством.
Точніше сказати — вона не може існувати без суспільства і проявляється лише в
ньому. Відомий український вчений-кримінолог А. П. Закалюк вказував,
що злочинність — це феномен суспільного життя у виді неприйнятної та
небезпечної для суспільства масової, відносно стійкої, різнообумовленої кримінальної активності частини членів цього суспільства [2 , с. 139]. Іншими вченими, як вітчизняними так і закордонними, майже одностайно вказується на те,
що злочинність існує в певному суспільстві, на певній території та у певний час
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(А. П. Закалюк з цього приводу відмічає,
що ці ознаки — територія, час та ін., передусім пов’язані не з сутністю злочинності, а з її виміром).
Таким чином, коли ми ведемо мову
про злочинність, ми безумовно маємо
на увазі, що вона існує в певному суспільстві, в певний час, на певній території. Це означає, що вивчення «стану»
суспільства, що існує на певній території в певний час, дозволяє встановити
зв’язок між особливостями його розвитку й функціонування, та злочинністю в певних її сферах. Дана точка зору
знаходить своє підтвердження, та фактично не спростовується у кримінологічній літературі, наприклад, у сфері
злочинів проти власності (крадіжок,
грабежів, шахрайства тощо), при цьому
дослідниками часто вказується на наявність кореляційного (а інколи, і прямого) зв’язку, між рівнем заможності громадян, їх благополуччям, та кількістю
злочинів проти власності, що вчинюються в державі. Нажаль, ситуація, що
сьогодні існує в Україні, яскраво свідчить про справедливість даної точки
зору — протягом останніх років суттєво знизився рівень добробуту населення, й одночасно підвищився рівень злочинів проти власності.
З огляду на наявні закономірності
виникнення та існування злочинності в
суспільстві, нами було проведене дослідження окремих факторів сприйняття
молоддю, проблеми злочинів (та злочинності) проти статевої свободи та недоторканості в цілому, а також окремих
моментів у суспільному житті, що тісно
пов’язані зі статевою сферою взаємовідносин. Було також досліджено вплив
сучасних технологій (зокрема, Інтернету, соціальних мереж та ін.) на сприйняття молоддю статевої сфери в цілому, та взаємовідносин між людьми в
даній сфері. Дослідження було проведене шляхом анонімного анкетування
молоді у віці від 18 до 25 років, які ведуть активне соціальне життя (навча-
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ються у ВНЗ, спілкуються з товаришами тощо). У дослідженні прийняли
участь особи як жіночої, так і чоловічої
статі (у співвідношенні 47,3 % до 52,7 %
відповідно). В структурі дослідження
було виділені окремі блоки інформації,
які перетинаються між собою.
Необхідно відзначити, що дослідження молоді в контексті відповідної
групи злочинів вбачається перспективним, адже саме на цьому етапі закладаються основи та певні «моделі» поведінки, які в майбутньому можуть призвести, в тому числі, й до того, що ряд
суб’єктів стане або злочинцем, або жертвою. Більш того, згідно з дослідженнями проведеними нами нещодавно в цій
сфері, особи малолітнього та неповнолітнього віку становлять до 14 % від усіх
потерпілих, а особи у віці від 18 до 25
років — майже третину, від загальної
кількості [3, с. 185].
Перш за все, необхідно відзначити,
що вагоме значення посідає усвідомлення членами суспільства стану злочинності у відповідній сфері та оцінка
діяльності компетентних органів в сфері протидії відповідним злочинам. Зрозуміло, що негативне відношення до
діяльності правоохоронних органів у
відповідній сфері, та власне сприйняття
стану злочинності громадянами напряму пов’язано як з кількістю, так і з якістю злочинів що вчиняються. Очікування членів суспільства з того чи іншого
приводу в певній мірі детермінують і
обумовлюють вчинення відповідних
злочинів. Серед опитаних респондентів, лише 3,7 % вважає, що сучасний
стан злочинності можна визнати задовільним, та він не викликає занепокоєння. Водночас, майже 41,3 % опитаних
вважає, що рівень злочинності в сфері
статевої свободи та недоторканості не
дуже високий, помірно збільшується, в
свою чергу, 37,6 % респондентів вказують на те, що злочинність в цій сфері
знаходиться на середньому рівні та
збільшується. На думку 17,4 % опита-

них стан злочинності в сфері статевої
свободи та недоторканості серйозно
збільшується та викликає занепокоєння. Фактично, 1/6 частина опитаних виказує серйозне занепокоєння щодо злочинності в розглядуваній сфері, що на
нашу думку є достатньо великою кількістю та чинить негативний вплив на свідомість. Одночасно з цим, даний показник опосередковано вказує й на рівень
латентності даних злочинів (проблематика латентності буде розглянута далі).
Поряд із цим, переважна більшість
опитаних впевнена, що дані злочини є
такими, що мають високий рівень суспільної небезпечності. Так, серед усіх
опитаних, 32,1 % вважає, що злочини
проти статевої свободи та недоторканості мають середній рівень суспільної
небезпечності (переважним чином, це
точка зору осіб чоловічої статі), в той
же час, 49,5 % вказує, що дані злочини
мають високий рівень суспільної небезпечності, а 18,3 % переконані, що ці
злочини мають дуже високий рівень
суспільної небезпечності. Вказані дані
свідчать про серйозне відношення молоді до злочинності в цій сфері. Це означає, що відповідні діяння створюють
у свідомості переважної більшості людей в країні резонанс, а тому зволікання
й невжиття заходів з приводу їх запобігання та розкриття однозначно чинить
негативний вплив на злочинність в цілому, та на відповідну сферу конкретно.
Паралельно, з усвідомленням молоддю стану злочинності, переважна
більшість опитаних «не бачить» активної та ефективної діяльності держави
та, зокрема, правоохоронних органів, в
сфері протидії злочинам проти статевої свободи та недоторканості. Лише
13,9 % вважає, що ведеться нормальна
профілактична робота у цій сфері, при
цьому, 45,4 % респондентів вказує на
те, що наразі немає помітного результату такої діяльності (хоча вважає, що
профілактика, в цілому, здійснюється).
Водночас, 34,3 % вважає, що держава й
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правоохоронні органи не здійснюють
профілактику, взагалі, зусилля компетентних органів в цій сфері ними оцінюються негативно, а 6,5 % опитаних
вважає, що ситуація погіршується, наявна бездіяльність держави. Крім того, з
усіх опитаних респондентів — 56,9 %
вважає, що держава фактично не вживає жодних заходів для протидії злочинам у цій сфері.
Цікавими виглядають результати
одержані від респондентів, по відношенню до рівня латентності злочинів проти
статевої свободи та недоторканості.
Лише 6,4 % опитаних вважає, що рівень
зареєстрованих злочинів у цій сфері
співпадає з їх реальною кількістю. Не
більше 29,9 % опитаних вважає, що наразі існує низький рівень латентності, і
лише невелика кількість таких злочинів
не реєструється. Всі інші опитані переконані, що рівень латентності в даній
сфері є істотним, при цьому, 44,9 %
впевнені, що значна частина таких злочинів не реєструється, а 25,7 % переконані в тому, що абсолютна більшість таких злочинів не реєструється взагалі.
Дані результати виглядають ще
більш цікаво у розрізі одержаних відомостей стосовно особистої обізнаності
респондентів, про відомі їм факти вчинення злочинів проти статевої свободи
та недоторканості, та факти реагування
правоохоронних органів на них.
За результатами проведеного дослідження, встановлено, що поряд із домінуючою позицією (76,1 %) стосовно
того, чи відомо респонденту про факти
статевих насильницьких дій (чи спроб
їх вчинити) відносно родичів, друзів
або знайомих, значна частина (майже
24 %) опитаних вказує, що має відповідну інформацію. Так, 4,6 % опитаних
здогадуються про такі дії, хоча відповідні суб’єкти не казали їм про це, 9,2 %
респондентів достовірно знають про
факти спроб вчинити зазначені дії відносно родичів, друзів або знайомих, а
10,1 % знають про факти вчинення на-
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сильницьких статевих дій щодо вказаної категорії осіб.
В той самий час, незважаючи на те,
що 84,3 % респондентам невідомі факти
неналежного реагування правоохоронних органів на звернення громадян стосовно фактів вчинення злочинів проти
статевої свободи та недоторканості, майже 16 % про такі факти знають. З них
12,9 % — зі слів третіх осіб, а 2,8 % —
особисто та достовірно. Останні данні
підтверджуються контрольним питанням, згідно з яким до причин латентності злочинів цього типу лише 7,9 % опитаних, відносять відмову в реєстрації
правоохоронними органами.
На думку опитаних респондентів, до
основних причин латентності злочинів
проти статевої свободи та недоторканості відносяться: а) відмова від звернення потерпілих до правоохоронних
органів через сором — 68,3 %; б) відмова від звернення потерпілих до правоохоронних органів через побоювання
розправи, помсти — 22,2 %; в) потерпілим відмовляють у реєстрації факту
вчинення злочину в правоохоронних
органах — 7,9 %. Крім того, 1,6 % респондентів вважає, що потерпілі просто
не усвідомлюють факту вчинення злочину стосовно них. Остання точка
зору, тим не менш, якою б абсурдною
вона не здавалась, певним чином корелює з іншими результатами дослідження, які будуть наведені нижче.
З урахуванням відповідного ставлення молоді до злочинів проти статевої свободи та недоторканості особи,
увагу привертає також сучасне усвідомлення ними «винності» потерпілих від
зґвалтувань та інших злочинів пов’язаних з посяганням на статеву свободу та
недоторканість особи. Серед усіх опитаних, лише 13 % (хоча це і не мало)
вважає, що жертва статевого злочину не
може вважатися винною за будь-яких
обставин. З іншого боку, лише 6,5 %
опитаних переконані, що жертва статевого злочину особисто винна у тому,
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що стосовно неї здійснили посягання
(іншими словами, жертва сама спровокувала посягання), а 32,4 % вказують на
те, що жертву навряд чи можна вважати
винною, навіть через неправильну поведінку (тобто, вони цілком свідомо
припускають, що поведінка жертви
може буди причиною вчинення посягання). В той же час, основна частина
респондентів погоджуються у тому, що
значна частина жертв так чи інакше поводить себе не правильно, що в кінцевому рахунку, частково, детермінує вчинення посягання стосовно них. За уточненими даними, точку зору стосовно
повної або часткової «винності» жертв
статевих злочинів (чоловіки/жінки)
підтримується приблизно — 63,7 % чоловіків. Відразу привертає увагу факт,
що 36,3 % опитаних осіб жіночої статі
також погоджується з тим, що певна частина відповідальності «лежить» на
жертві злочину.
Дані стосовно «винності» жертв
можна було б інтерпретувати певною
мірою «умовно» та поставити під сумнів, проте конкретизація інформації
про поведінку жертв свідчить про достатню обґрунтованість наведеної інформації. Так, з усіх опитаних, 87,2 %
респондентів вважає, що вони ніколи
не перебували в потенційно небезпечних ситуаціях (на певних заходах, в
компаніях тощо), де вони могли б на їх
думку, зазнати насильства на сексуальному ґрунті. Водночас, 9,2 % вказує що
один чи два рази були в потенційно небезпечній ситуації (тобто усвідомлювали, що при певному перебігу подій,
стосовно них може бути вчинений статевий злочин), 1,8 % вважає, що в таких
ситуаціях вони перебували більше двох
разів. Крім того, 1,8 % не змогли чітко
відповісти на це питання, відмітивши,
що вони не мали чіткого уявлення про
можливий перебіг подій та наслідки
(очевидно, така відповідь вказує скоріше на те, що такі ситуації як раз-таки і
були потенційно можливі).

З іншого боку, переважна більшість
опитаних (майже 75 %) переконана, що
на практиці цілком можливі ситуації, у
яких потенційні партнери можуть неправильно оцінити дії один одного (як
приклад, була змодельована ситуація,
коли жінка не дуже сильно опирається,
а чоловік не приймає відмови та вважає
це частиною «гри»). При цьому, з усього загалу респондентів — 59,3 % вважає, що такі ситуації можливі в окремих
випадках, а 16,5 % вказує, що вони цілком реальні. Однак, 23,9 % переконані,
що ситуації такого типу надумані та не
відповідають дійсності. Важливо акцентувати увагу на тому, що при розгляді
даного питання в розрізі статі, ми можемо побачити приблизно такі показники — переважна більшість чоловіків
(до 70 % з усіх відповідей) вважає можливими такі непорозуміння, натомість
лише третина жінок вказує на такі ситуації як можливі. Це означає, що у певних «прикордонних» ситуаціях, чоловіки набагато частіше ніж жінки, можуть
неправильно розуміти розвиток подій
та надавати оцінку ситуації з власної,
суб’єктивної точки зору, яка абсолютно
не відповідає дійсності, не в повній мірі
усвідомлюючи, що відбувається посягання на об’єкти, які знаходяться під
охороною кримінального закону. Очевидно, що такі ситуації виникають в
тому числі через низький рівень культури взаємовідносин між чоловіком і жінкою, особливо в молодому віці, про що
буде окремо зазначено нижче.
Окрім загальних питань, що стосуються сприйняття самого стану злочинності в сфері статевої свободи та недоторканості, а також оцінки ефективності протидії даним злочинам та «вини»
жертви при їх вчиненні, нами було також досліджено ряд питань які опосередковано пов’язані з детермінацією
даних злочинів. Відомо, що особа втілює у життя певні моделі поведінки, які
засвоює через особистий досвід та соціальне середовище в якому вона знахо-
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диться. Очевидно, що сучасне відношення молоді до статевих зносин в цілому, їх бачення даної сфери, порядок
набуття відповідного досвіду, культура
взаємовідносин між чоловіком і жінкою
у суспільстві через призму їх поглядів та
сучасної культури взагалі, безумовно
пов’язані зі злочинністю у даній сфері.
Не викликає сумніву, що негативні тенденції в цій сфері знайдуть своє відображення через роки у сфері злочинності проти статевої свободи та недоторканості. Той досвід, ті уявлення, що
закріплюються у свідомості сучасної
молоді безпосередньо будуть впливати
на те, яким чином вони будуть себе поводити, яким чином вони будуть сприймати відповідні дії та яку оцінку вони
будуть їм надавати.
З урахуванням зазначеного вище, в
межах проведеного дослідження, нами
вивчалось питання стосовно власного
«досвіду» встановлення стосунків та
контактів з особами протилежної статі.
У абсолютної більшості опитаних
(73,8 %), ніколи в житті не траплялись
ситуації, у яких їх дії стосовно осіб протилежної статі були неналежним чином
зрозумілі (як приклад, були змодельовані ситуації у яких на пропозицію знайомства — звинувачували в домаганнях, або у разі одягання красивого
вбрання на адресу респондента — висловлювались непристойні пропозиції
і т. ін.). Тим не менш, 8,4 % утруднились надати відповідь на це питання, а
11,2 % зазначили, що такі ситуації були
з ними декілька разів. В свою чергу, ще
6,5 % вказали, що така ситуація з ними
була принаймні один раз.
Крім того, також було досліджено
питання стосовно сучасного бачення
молоддю статевих зносин нетрадиційного (неприродного) характеру між чоловіком та жінкою за їх взаємною згодою. З’ясувалось, що 47,1 % опитаних
вважає такі зносини неприпустимими,
проте 18,7 % вважає це цілком нормальним у наш час, 19,8 % вважає такі
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зносини за можливі, в залежності від
певних обставин, а 14,1 % не змогли
надати відповідь на це питання. Враховуючи, що у питанні були чітко окреслені відкриті відповіді з повною неприйнятністю та повним погодженням
з даного приводу, вважаємо, що респонденти які надали відповідь «важко
відповісти», щонайменше припускають
можливість таких зносин. Це означає,
що так чи інакше, сучасна молодь, в
своїй більшості допускає нетрадиційні
(неприродні) статеві зносини між чоловіком та жінкою. Вірогідно, що аналогічне анкетування 20-ма роками раніше
виявило б зовсім інші пропорції, при
чому, не в бік «прихильників» таких
зносин. Не враховувати зміни, які відбуваються, у свідомості людей у цій сфері, в даний час вже просто неможливо.
Серед усіх опитаних респондентів,
лише 4,3 % вважає, що в середньому, в
наш час, статеві зносини розпочинаються у віці після 18 років, 4,3 % утруднились відповісти на це питання. З іншого боку, 45,3 % опитаних переконані, що статеві зносини починаються у
віці від 14 до 16 років, а 42,7 % вважає,
що такі зносини розпочинаються у віці
від 16 до 18 років. Невелика частина
(4,3 %) опитаних також відзначає, що
статеві зносини наразі починаються раніше 14 років. Дані наведені вище, фактично відображують власний досвід
опитаних та їх уявлення виходячи зі
слів їх одноліток, друзів, товаришів
тощо. Зрозуміло, існує реальний, кореляційний зв’язок між тим, у якому віці
починається статеве життя молоді, та
кількістю й якістю злочинів проти статевої свободи та недоторканості у майбутньому. При цьому, як показує досвід
зарубіжних країн, таку ситуацію можна
розглядати під різними кутами. У випадку раннього статевого досвіду, якому
передувала певна «освітня» діяльність з
боку певних соціальних інституцій, навряд чи можна казати про те, що це в
майбутньому буде одним з факторів
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статевої злочинності, однак у випадку
набуття такого досвіду та інформації з
аби-яких джерел, засвоєння неприпустимих моделей поведінки підлітками,
в майбутньому цілком можливе вчинення такими особами насильницьких злочинів на статевому ґрунті.
Цікавою, з огляду на викладену
вище інформацію, є статистика стосовно можливості застосування незначного насильства по відношенню до партнера під час статевих зносин (була змодельована ситуація, у якій вказувалось,
що незначне насильство застосовується
у якості «гри» і т. ін.). Так, 27,8 % опитаних (як чоловіків, так і жінок, при чому,
нами не було виявлено суттєвих розбіжностей між точками зору з цього питання) вважає, що застосовувати таке
насильство не припустимо. Поряд із
цим, 51,9 % респондентів вважає, що
застосування такого роду насильства
цілком припустимо, у випадку не перетинання певної межі. Одночасно,
11,1 % з опитаних вважає застосування
незначного насильства під час статевих
зносин абсолютно нормальним, і ще
9,3 % утруднюється надати відповідь на
це питання. Не дивно, що значна частина чоловіків в решті решт не може чітко
визначити, яким саме чином сприймає
ситуацію їх потенційний партнер.
Окремою групою у проведеному дослідженні стоять питання стосовно джерел набуття інформації про статеві зносини, формування культури взаємовідносини між чоловіками та жінками у
підлітковому віці. Опитування показує,
що наразі лише 5,6% респондентів вказують на те, що вони ніколи не бачили
фільмів порнографічного характеру (зі
сценами, де демонструються статеві зносини), а 2,8 % опитаних зазначає, що їм
«важко» відповісти з даного приводу.
Проте майже 90 % опитаних зазначають, що бачили порнографічні фільми
принаймні один раз. Якщо більш точно
навести одержані дані, можна сказати,
що 36,1 % опитаних хоча б один раз ба-

чили такі фільми, 43,5 % респондентів
бачили такі фільми неодноразово, а
12 % їх періодично переглядає.
Що стосується джерел одержання
інформації молодими людьми у сфері
сексуальних взаємовідносин, сьогодні,
виходячи з результатів опитування,
найбільш помітне розповсюдження інформації такого характеру відбувається
через соціальні мережі (VК, Facebook та
ін.) і в середньому становить 33,2 % з
усіх джерел. Далі, (19,6 %) за «популярністю», йде поширення інформації через знайомих, друзів та товаришів.
У 18 % випадків, у якості джерела опитувані вказують на фільми «для дорослих». Приблизно у 16,4 % випадків,
така інформація «доходить» до підлітків
через телебачення, 13,9 % отримують
інформацію з журналів «для дорослих»,
3,6 % через інші друковані ЗМІ, і
лише (!) 1,6 % від батьків чи родичів.
Зрозуміло, що з урахуванням «якості» окремих джерел, які знаходяться на верхівці рейтингу, не можна казати про нормальне формування чіткого уявлення
про культуру статевих зносин у підлітків.
Переважну більшість названих «джерел»
ніхто не контролює, не здійснюється
взагалі ніякої фільтрації як самої інформації, так і способу її подачі. Безумовно,
це створює загальний несприятливий
фон для злочинності в сфері статевої
свободи та недоторканості в цілому.
Серед усього загалу можливих факторів, які найбільшою мірою сприяють
поширенню статевих злочинів, більшість респондентів вказує на такі: а)
розповсюдження порнографії, вільний
доступ до відповідної інформації в мережі Інтернет — 26,4 % (тут і далі — від
загальної кількості); б) низька культура
взаємовідносин між чоловіками та жінками у суспільстві — 21,6 %; в) провокуюча поведінка жертв статевих злочинів — 20,1 %; г) неналежна освіта підлітків в даній сфері — 12,6 %; д) неналежне реагування з боку правоохоронних органів на факти звернень потерпі-
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лих осіб — 10,8 %; е) неналежний стан
охорони громадського порядку — 5,9 %.
Окрім цього, респонденти також
особисто відмічали, що серед основних
факторів, які сприяють злочинності в
сфері статевої свободи та недоторканості можна виділити такі: а) негативний
(загальний) вплив навколишнього середовища на молодь; б) заборона законної
проституції; в) певна «безкарність» більшості статевих злочинів та деякі ін.
Таким чином, проведене дослідження сучасного сприйняття молоддю основної проблематики злочинності в сфері
статевої свободи та статевої недоторканості особи дозволяє зробити окремі висновки. Передусім, необхідно відзначити, що
сучасні уявлення молоді про статеву сферу взаємовідносин між людьми певною
мірою змінюються. На нашу думку, не
можна, при цьому однозначно стверджувати, що такі зміни носять виключно
негативний характер, як це робиться в
окремих джерелах. Безумовно, певна частина тенденцій, які сьогодні відбуваються в цій сфері, зокрема, за участю
підлітків, носять негативний характер,
однак, вважаємо, що неприпустимо намагатись обґрунтувати наявність прямого зв’язку між «лібералізацією» поглядів
молоді на окремі аспекти статевих зносин із злочинністю в цій сфері.
Незважаючи на «загальні» радикальні зміни в сфері статевих зносин між
підлітками протягом останніх 10–15 років, явного зниження віку початку статевого життя, лібералізації поглядів на
нетрадиційні (неприродні) статеві зносини, розповсюдження порнографічної інформації і т. ін., в Україні фактично не відбулося стрімкого збільшення
рівня злочинів в даній сфері. Більш
того, протягом 2014–2016 років, виходячи зі звіту Генеральної Прокуратури
України про стан злочинності в Україні, можна навіть побачити помірне
зменшення кількості таких злочинів в
країні. Це означає, що окремі аспекти
сучасного уявлення молоді певною мі-
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рою призводять до уповільнення приросту злочинів проти статевої свободи
та недоторканості в державі.
Результати, одержані нами в результаті вивчення поглядів підлітків з приводу злочинності в сфері статевої свободи та недоторканості показують достатньо великий рівень стурбованості
молоді з цього приводу. Абсолютна
більшість вважає, що ситуація з такими
злочинами як зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті
неприродним способом, розбещення
неповнолітніх та ін. з кожним роком
погіршується. Наявність негативних
«потенційних» очікувань з цього приводу дуже висока. Крім того, в основній
масі, молодь не відчуває та не бачить
яких-небудь «зусиль» держави в сфері
протидії цим злочинам.
Негативні очікування молоді, нажаль
підтримуються в певній мірі відомими їм
фактами неналежного реагування правоохоронних органів на відповідні звернення. Необхідно відзначити критичну
необхідність якісного реагування на всі
факти вчинення злочинів в сфері статевої свободи та статевої недоторканості
особи правоохоронними органами, передусім, підрозділами Національної поліції. Згідно з результатами проведеного
нами дослідження, переважна більшість
молоді відчуває безкарність за дані діяння, що беззаперечно негативно впливає
як на стан злочинності в цілому, так і на
злочинність в сфері статевої свободи та
недоторканості, зокрема.
Крім того, достатньо велика частина
опитаних достовірно вказує на те, що
вони мають інформацію про факти
статевих насильницьких дій (чи спроб
їх вчинити) відносно родичів, друзів
або знайомих (майже 24 % опитаних!).
Одержані дані чітко підтверджують тезу
про великий рівень латентності даних
злочинів. Цілком очевидно, що державі
та правоохоронним органам необхідно
робити певні кроки для зменшення рівня латентності даних злочинів.

Філіпп А. В., Кисельов І. О. Сприйняття молоддю факторів, пов’язаних зі злочинами проти
статевої свободи та статевої недоторканості особи в Україні

Вказані вище особливості сприйняття молоддю сучасного стану злочинності в сфері статевої свободи та недоторканості призводять до того, що абсолютна більшість (більш ніж 70 % опитаних) не вважають за необхідне звертатись до правоохоронних органів, а значна частина респондентів (в тому числі
осіб жіночої статі) сприймають як «належну» точку зору, згідно з якою, жертва
статевого злочину в значній частині випадків особисто «винна» в посяганні, що
вчинюється по відношенню до неї.
Отримані дані також дозволяють
нам з високою вірогідністю стверджувати, що сучасне інформаційне середовище агресивно налаштовано по відношенню до підлітків. Ніякого контролю
та нагляду за змістом та тим паче якістю
інформації фактично не здійснюється.
Переважна більшість опитаних підлітків власноруч відмічає, що основним
фактором поширення злочинності в
сфері статевої свободи та недоторканості є розповсюдження порнографічної
інформації, вільний доступ до неї через
мережу інтернет та соціальні мережі.
На завершення, вважаємо за необхідне відзначити основні напрямки та заходи, які сьогодні, виходячи з поглядів молоді (за результатами анкетування) мають критичне значення в сфері запобі-

гання злочинності проти статевої свободи та недоторканості: а) формування цілісного та сучасного погляду на статеву
освіту молоді, починаючи принаймні з
16 років (а з огляду на сексуальну активність підлітків — починаючи з 14 років),
її впровадження в пристойній та доступній формі, яка відповідає нормам моралі;
б) термінове вжиття заходів у сфері взаємодії правоохоронних органів та громадян, роз’яснення необхідності та ефективності звернення за захистом порушених прав; в) термінове вжиття заходів
стосовно контролю інформації, що розповсюджується у мережі Інтернет
(у більшості країн вже давно діє система
блокування сайті — ip-адрес зі шкідливим контентом, особливо порнографічним), блокування держаними органами
сайтів, груп у соцмережах та інших
спільнотах зі шкідливим контентом;
г) запровадження безкоштовних (наприклад, при ВНЗ, місцях роботи і т. ін.) короткострокових, безкоштовних курсів/
тренінгів з метою віктимологічної профілактики статевих злочинів.
Вважаємо, що вирішення ряду окреслених нагальних проблем зможе
суттєво вплинути позитивним чином
на стан злочинності в сфері статевої
свободи та недоторканості протягом
найближчих 5–10 років.
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ
ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ПРИМУСОВОГО
ПОВЕРНЕННЯ ТА ПРИМУСОВОГО
ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ
ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
Demchyk N. P.
The Cooperation of the State Border Guard Authorities of Ukraine with the State
Authorities of Ukraine and Other States on the Forced Return and a Forced
Exclusion of the Foreigners and Stateless Persons
Abstract. The article is devoted to the interaction of the state border guard authorities
of Ukraine with the state authorities of Ukraine and other states on the forced return and
a forced exclusion of the foreigners and stateless persons. In particular, it has been determined that this interaction is a general term indicating the joint concerted action of
several entities. The interaction of the State Border Guard authorities with other state
bodies of Ukraine and other states regarding on the forced return and a forced exclusion
of the foreigners and stateless persons is carried out at the international and state levels.
It is implemented in the following forms: holding joint colleges, people, raids to identify
illegal migrants; Development and implementation of joint plans, mutual exchange of
information; Exchange of experience, coordination of joint actions.
Key words: foreigner, stateless person, forced return, forced expulsion, state border.
Постановка проблеми. Регульовані міграційні процеси відіграють важливу роль у розвитку демократичного,
правового суспільства держави. Однак,
на сьогоднішній день проблема нелегальної міграції є однією з головних
проблем суспільства.
Україна приділяє особливу увагу
протидії цьому негативному, для неї,
явищу. В державі створений державний
механізм покликаний здійснювати заходи примусового характеру пов’язаний
із можливим примушуванням до залишення території держави іноземцями та
особами без громадянства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняна література з ад-
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міністративного права містить значну
кількість досліджень з протидії нелегальній міграції та застосування заходів
адміністративного примусу. Теоретичним аспектам протидії нелегальній міграції присвячені наукові праці таких
вітчизняних вчених як О. М. Бандурка,
В. К. Колпаков,  О. В. Кузьменко,
В. І. Олефіра, Н. П. Тиндик, М. М. Тищенко та інших. Дослідження діяльності органів охорони державного кордону України з протидії нелегальній міграції здійснено у працях О. В. Андрушка,  В. Л. Зьолки,  М. О. Короля,
Р. М. Ляшука, А. Ф. Моти, В. В. Половнікова, Л. В. Серватюк та інших науковців. Однак, в юридичній доктрині ад-

Демчик Н. П. Взаємодія органів ДПрС України з державними органами України та інших держав
щодо примусового повернення та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства

міністративного права питання взаємодії органів охорони Державного кордону України з державними органами
України та інших держав щодо примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства належним чином не досліджено, особливо, що стосується участі Державної прикордонної служби України у
даних правовідносинах.
Формулювання цілі статті. Метою даної статті є визначення поняття
та форм взаємодії органів Державної
прикордонної служби України з питань
примусового повернення та примусового видворення іноземців та осіб без
громадянства з державними органами
України та інших держав.
Державна прикордонна служба
України на виконання покладених на
неї завдань та функцій взаємодіє з іншими державними органами України
щодо примусового повернення та примусового видворення іноземців та осіб
без громадянства з її територію в країну
їх походження або третю країну [1].
На Міжнародній науково-практичній конференції з адміністративноправових та кримінологічних аспектів
діяльності органів внутрішніх справ
прикордонних районів (25–26 травня
2000 р.) О. В. Киньков наголосив, що
діяльність Прикордонних військ України з правоохоронними органами,
Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, прокуратурою з протидії нелегальній міграції
можлива «тільки в тісній взаємодії правоохоронних органів» [2].
Питання «взаємодії» у юридичній
літературі та наукових поглядах визначається по-різному.
І. В. Потапчик вважає, що «взаємодія означає спільну взаємну діяльність двох сторін, яка здійснюється за
допомогою взаємної підтримки» [3].
І. Л. Олійник поняття «взаємодія»,
розглядає як засновану на нормативних
актах, взаємозалежну, погоджену за міс-

цем і часом діяльність декількох її
суб’єктів, спрямовану на виконання загального завдання зміцнення законності та правопорядку у боротьбі зі злочинністю також він вказує, що взаємодія — це обмін результатами діяльності, у процесі якої важливо не тільки
здійснити обмін інформацією, а й організувати обмін діями, спланувати загальну діяльність [4].
Є. В. Жилін розглядає взаємодію як
форму взаємозв’язку між окремими
взаємодоповнюючими елементами відкритої системи [5].
Взаємодія повинна здійснюватися в
межах встановлених їм повноважень,
шляхом вжиття заходів комплексу
політичних, організаційних, дипломатичних, військових, прикордонних,
оперативно-розшукових, санітарно—
карантинних та інших заходів.
Тому, слід зазначити, що взаємодія — це загальний термін, який вказує на спільну узгоджувальну дію кількох суб’єктів, при цьому результат дії
одного з учасників впливає на інші, що
змінює їхню динамічну поведінку. В даному випадку взаємодія означає узгодження дій різних ланок державного механізму направлених на виявлення, документування та примушення іноземця
чи особи без громадянства залишити
територію України супереч їх волі і бажанню, задля виконання відповідного
рішення щодо примусового повернення чи примусового видворення вищезазначених осіб.
М. М. Литвин,  Ю. В. Аллеров,
Ю. П. Бабков під моделлю взаємодії розуміють її адекватний опис (структура,
функції суб’єктів, напрямки і способи
взаємодії), що зберігає головні ознаки
реального процесу взаємодії та відображає його найбільш суттєві властивості.
На їх думку модель взаємодії включає такі основні елементи:
1) суб’єкти взаємодії;
2) фактори, що впливають на організацію взаємодії;
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3) форми та способи взаємодії;
4) напрямки організації взаємодії;
5) критерії і методи оцінки ефективності взаємодії.
Ця ж модель взаємодії є актуальною
для взаємодії органів охорони Державного кордону України з державними
органами України та інших держав
щодо примусового повернення та примусового видворення іноземців та осіб
без громадянства.
Правова база, щодо взаємодії Державної прикордонної служби України
з державними органами України щодо
примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства представлена системою правових норм : законів і підзаконних нормативно-правових актів. До неї необхідно віднести: Конституцію України, закони України: «Про Державну прикордонну службу України», «Про Державний кордон України», «Про прикордонний контроль», «Про Службу Безпеки України», «Про безоплатну правову допомогу», «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту», Інструкцію про порядок
дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з
територіальними органами Державної
міграційної служби України під час
звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту та інші.
З питань, які віднесені до юрисдикції Державної прикордонної служби
України, останній здійснює взаємодію
з такими органами: Службою, безпеки
України, Державною міграційною
службою України, органами зовнішніх
зносин, міжнародними організаціями.
Слід зазначити, що органи охорони
державного кордону приймають рішення про примусове повернення та
примусове видворення з України лише
щодо тих іноземців та осіб без громадянства, яких затримано у межах контр-
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ольованих прикордонних районів під
час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України.
Державна прикордонна служба
України задля виявлення, розкриття та
припинення злочинів у пунктах пропуску через державний кордон пов’язаних
з нелегальною міграцією здійснює
співпрацю з правоохоронними органами. Що стосується відносин пов’язаних
із застосуванням примусового повернення та примусового видворення до
іноземців та осіб без громадянства взаємодія здійснюється відповідно до положень Інструкції про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної
служби України та взаємодію з територіальними органами Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями
або особами, які потребують додаткового захисту.
Зокрема це — прийняття у взаємодії
з органами внутрішніх справ і органами
Служби безпеки України рішень про
видворення за межі України іноземців
та осіб без громадянства, які затримані в
межах контрольованих прикордонних
районів при спробі або після незаконного перетинання державного кордону
в Україну, видворення цих осіб та здійснення самостійно або у взаємодії з органами внутрішніх справ і органами
Служби безпеки України в межах
контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а
також біженцями та особами, яким надано притулок в Україні, установлених
правил перебування на її території.
Служба безпеки України та її органи
на місцях: у межах своєї компетенції вживають заходів для виявлення серед осіб,
які порушили клопотання щодо статусу
біженця, таких, яким цей статус не надається; направляють на контрольований
пункт пропуску Державної прикордонної
служби України дані про терористів і

Демчик Н. П. Взаємодія органів ДПрС України з державними органами України та інших держав
щодо примусового повернення та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства

осіб, яким закрито в’їзд в Україну, приймають рішення за інформацією, одержаною від контрольованого пункту пропуску Державної прикордонної служби
України стосовно таких осіб.
Служба безпеки України сприяє
Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону
України, бере участь у розробці заходів
і вирішенні питань, що стосуються
в’їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та
осіб без громадянства, приймає рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, про
скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або особи
без громадянства в країну походження
або третю країну [6].
Крім того, необхідно розглянути
взаємодію Державної прикордонної
служби України з Державною Міграційною службою України. Зокрема, для виконання рішень адміністративного суду:
1) про примусове видворення за
межі України;
2) про затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового
видворення за межі території України;
Державна прикордонна служба України
поміщає в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, осіб. Пункт тимчасового пере-

бування іноземців та осіб без громадянства, осіб належить до сфери управління
Державної міграційної служби України.
Важливу роль в процедурі примусового повернення та примусового видворення відіграє взаємодія органів охорони
Державного кордону України з місцевим
населенням прикордонних районів.
Крім того, органи Державної прикордонної служби України взаємодіють з
іноземними дипломатичними і консульськими установами в питаннях, щодо
протидії незаконній міграції, з компетентними органами та військовими формуваннями іноземних держав, міжнародними організаціями в порядку і на засадах,
установлених законодавством.
Враховуючи вищевикладене можна
дійти висновку, що органи охорони
Державного кордону України здійснюють взаємодію щодо примусового повернення та примусового видворення
іноземців та осіб без громадянства як на
місцевого так і на міжнародному рівні,
шляхом єдності дій суб’єктів, максимального використання сил і засобів та
з досягненням загальної мети. Така
взаємодія здійснюється у наступних
формах: проведення спільних колегій,
народ, рейдів з метою виявлення нелегальних мігрантів; розробка та реалізація спільних планів, взаємо обмін інформацією; узгодження спільних дій,
тощо. Ці форми взаємодії по змісту
складають суть взаємодії.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Maksimentseva N. O.
Some Aspects of the Functional and Legal Security of State Management in the
Field of Use, Reproduction and Protection of Mineral Resources
Abstract. The author of the article tackles the main approaches to legal support for
certain functions of public administration in the mining sector. In particular, such issues
are paid attention to as the state of legal support for such public administration functions
in the sphere of subsoil use, renewal and protection as state regulation, forecasting and
planning, organization, coordination and reconciliation, state control and accounting,
distribution and re-distribution of mineral wealth, state expertise and assessment, standardization and information support, quoting (limitation).
Key words: public administration; functions of public administration; administrative and legal support.
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями. Проблематика
функціонального забезпечення державного управління завжди була предметом пильної уваги науковців-адміністративістів, адже від правильного визначення функціонального забезпечення значною мірою залежить система,
структура і компетенція органів державного управління. Із започаткуванням
євроінтеграційних процесів в Україні
значною мірою підлягають і перегляду
функції державного управління у всіх
сферах, і гірничій зокрема. Держава перетворюється із патерналістського осередку у сервісний центр надання допомоги для саморозвитку свої громадян. А
під цим кутом зору значній ревізії підлягають і функції державного управління у галузі використання, відтворення і
охорони надр, як одній з найважливіших сфер економіки нашої країни

Аналіз останніх досліджень і публікацій на які спирається автор.
Питаннями правового забезпечення
управління в галузі охорони надр, а також загальними управлінськими дослідженнями в свій час займалися такі науковці,  як  Авер’янов В. Б.,  Атаманчук Г. В., Бакуменко В. Д., Битяк Ю. П.,
Коренєв О. П.,  Курило В. І.,  Лазарєв Б. М., Малиновський В. Я., Тихоміров Ю. О., Юсупов В. А.
Виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми. Проте у
існуючій літературі спеціально не концентрувалася увага саме на правовому
забезпеченні функцій державного
управління у галузі використання і охорони надр. Для адміністративно-правового забезпечення таких функцій притаманна певна специфіка зумовлена самою специфікою цієї галузі.
Формування цілей (постановка
завдання). Основною метою даної
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статті є виявлення та аналіз існуючих
функцій державного управління у сфері надрокористування з метою їх подальшої ревізії для цілей реформування
у відповідності до європейських стандартів державного управління.
Викладення основного матеріалу.
Однією з найважливіших функцій державного управління у галузі використання відтворення і охорони надр є
функція адміністративного регулювання таких правовідносин. Функція регулювання полягає в розробці та вдосконаленні нормативної бази, що регулює
досліджувані відносини. Регулююча
функція може здійснюватись на законодавчому та підзаконному рівні. Інституційно дана функція забезпечується Верховною Радою України (виключно законами України визначаються, зокрема, засади використання природних
ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем,
транспорту і зв’язку [1]), Кабінетом Міністрів України (здійснює в межах своїх
повноважень, зокрема, державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних
ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів [2]), Президентом України [3], органами спеціального державного управління, наприклад, Міністерством екології та природних ресурсів України (Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань
забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо, зокрема,обліку робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр [4]) тощо.
Функція прогнозування та плануванняу галузі використання, відтворення та охорони надр полягаєв отриманні
науково-обґрунтованих варіантів розвитку у досліджуваній галузі та, з урахуванням зазначених варіантів розвитку,визначення мети (цілі) та способів (засобів) її досягнення.
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Функція прогнозування та планування інституційно забезпечується
Міністерством екології та природних
ресурсів України (Мінприрди забезпечує
нормативно-правове регулювання з
питань щодо проведення, зокрема, прогнозування змін геологічного середовища тощо [4]), Державною службою геології та надр України (Держгеонадра)
(здійснює прогнозування змін геологічного середовища тощо[5]), Державним
агентством водних ресурсів України
(Держводагентство проводить аналіз
якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових
прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель [6]).
Функція організації в галузі використання, відтворення та охорони надр
полягає в реалізації державної політики
в галузі використання, відтворення і
охорони надр. Інституційно забезпечується Міністерством екології та природних ресурсів України (реалізація державної політики у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр, поводження з відходами (крім
поводження з радіоактивними відходами), раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, охорони та раціонального використання земель [4]), Державною службою геології та надр України (Держгеонадра є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та
раціонального використання надр [5]).
Функція координації та погодженняв галузі використання відтворення та
охорони надр полягає в узгодженні дій
органів державного управління з метою
досягнення найбільшої ефективності
державного управління у галузі, забезпечення комунікації та взаємодії між органами управління. Дана функція інституційно забезпечується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та
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природних ресурсів (Міністр спрямовує
і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади
заходів з питань, що належать до компетенції Мінприроди, зокрема, щодо
геологічного вивчення та раціонального використання надр [4]), Державною
службою геології та надр України (організовує і координує роботу з обліку
параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і
газових свердловин; ведення єдиної інформаційної системи користування
надрами; проведення моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод [5]
тощо), Державною службою України з
питань праці (погоджує, зокрема, ліквідацію та консервацію гірничих об’єктів
або їх ділянок, споруд, пов’язаних із користуванням надрами, в установленому
законодавством порядку; проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти і
щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва
підземних споруд щодо додержання
вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки та
охорони праці [7] тощо), Державним
агентством водних ресурсів України
(погоджує проекти на проведення робіт
на землях водного фонду (крім робіт на
землях, зайнятих морями), пов’язаних з
будівництвом гідротехнічних, лінійних
та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію у руслах малих та гірських
річок), розчисткою русел річок, каналів
і дна водойм, прокладенням кабелів,
трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт [6]).
Функція державного контролю та
нагляду є необхідною складовою державного управління у галузі виростання, відтворення та охорони надр з огляду на особливості надр. Державний

контроль і нагляд за веденням робіт по
геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною спрямовані на
забезпечення додержання всіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами
встановленого порядку користування
надрами, виконання інших обов’язків
щодо охорони надр, встановлених законодавством України (ст. 60 Кодексу
України про надра).
При цьому здійснення державного
контролю інституційно забезпечується
трьома державними органами, в залежності від правовідносин, пов’язаних з
надрами:
1) державний контроль за вивченням надр, їх раціональним і ефективним використанням здійснюється центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр — Державною
службою геології та надр України
(здійснює державний контроль за
геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та
раціональним і ефективним їх використанням [5]);
2) державний нагляд за веденням
робіт з вивчення, використання та охорони надр, а також використанням і переробкою мінеральної сировини здійснюється Державною службою України
з питань праці(здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами
в частині державного гірничого нагляду; здійснює державний гірничий нагляд з питань: правильності розробки
родовищ корисних копалин у частині
їх безпечної експлуатації; додержання
правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин; додержання правил та технологій переробки
мінеральної сировини; правильності та
своєчасності проведення заходів, що га-
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рантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища,
гірничих виробок і свердловин від
шкідливого впливу робіт, пов’язаних із
користуванням надрами; здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих
робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств;здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів
на користування надрами в частині державного гірничого нагляду [7] тощо);
3) державний контроль за використанням і охороною надр у межах своєї
компетенції здійснює Державна екологічна інспекція України (здійснення у межах
повноважень, передбачених законом,
державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема,
щодовикористання та охорони надр [8]).
Функція обліку є надзвичайно важливою спеціалізованою функцією у галузі
використання, відтворення та охорони
надр. Адже облікова інформація є однією
з підстав виконання суб’єктами управління інших функцій, наприклад, інформаційної, лімітування, розподілу та перерозподілу надр. Ця функція реалізується через ведення відповідних державних фондів, кадастрів, обліків, зокрема:
1) створення та ведення Державного
фонду родовищ корисних копалин;
2) створення та ведення державного
фонду надр;
3) створення та ведення Державного
кадастру родовищ і проявів корисних
копалин;
4) створення та ведення державного
балансу запасів корисних копалин;
5) здійснення державного обліку ділянок надр, наданих у користування для
цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
6) державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр;
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7) створення та ведення Державного
інформаційного геологічного фонду.
Інституційно функція обліку в галузі використання, відтворення та охорони надр забезпечується Державною
службою геології та надр України (Держгеонадра веде: державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин; державний баланс запасів корисних копалин;державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин; державний облік підземних вод та водного
кадастру;формує державний резерв родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;формує державний
фонд родовищ корисних копалин та
резерв цього фонду; здійснює державну реєстрацію та веде облік робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр [5] тощо), Державною
комісією України по запасах корисних
копалин (ДКЗ переоцінює запаси корисних копалин, що змінилися під час
проведення додаткових геологорозвідувальних робіт, експлуатації родовищ,
встановлення нових кондицій або з інших причин, готує висновки про доцільність списання з державних балансів запасівкорисних копалин, їх кількісної і якісної переоцінки [9] тощо).
Функція розподілу та перерозподілу
надр, надання спеціального дозволу (ліцензування) у галузі використання, відтворення та охорони надр є, вважаємо,
визначальною функцією державного
управління в даній галузі. Саме реалізовуючи дану функцію, суб’єкти управління, фактично, здійснюють право власності Українського народу на надра.
Дана функція реалізується через прийняття суб’єктом управління рішення
про надання надр у користування для
геологічного вивчення, видобування корисних копалин, будівництва споруд, не
пов’язаних з видобуванням корисних копалин тощо. При цьому суб’єктправовідносин, що має намір здійснювати діяльність, пов’язану з надрами, перевіряється на відповідність певним критеріям.
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Законодавством встановлений порядок
надання, продовження, анулювання спеціальних дозволів на користування
надрами, гірничих відводів.
Інституційно дана функція забезпечується Державною службою геології
та надр України (спеціальні дозволи на
користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України,
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки
Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим [10];
Держгеонадра видає в установленому
порядку спеціальні дозволи на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами);
зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на
користування  нафтогазоносними
надрами), поновлює їх дію у разі зупинення; здійснює переоформлення спеціальних дозволів на користування
надрами (у тому числі на користування
нафтогазоносними надрами), внесення
до них змін та видачу дублікатів, продовжує строк дії спеціальних дозволів
на користування надрами (у тому числі
на користування нафтогазоносними
надрами) [5]), Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
(Міненерговугілля приймає рішення
щодо: введення підземних сховищ нафти, газу чи продуктів їх переробки у
дослідно-промислову та промислову
експлуатацію; введення родовища або
окремого покладу нафти і газу в дослідно-промислову розробку; введення родовища або окремого покладу нафти і
газу у промислову розробку [11]).
Функція державної експертизи та
оцінки запасів корисних копалин. Метою державної експертизи та оцінки

запасів корисних копалин є: об’єктивна
оцінка мінерально-сировинної бази
країни на основі єдиних науково-методичних критеріїв; забезпечення достовірності оцінених запасів корисних копалин і відповідності їх якісних показників запланованим напрямам використання; створення умов для найповнішого, економічно раціонального й
комплексного використання запасів
родовищ корисних копалин з дотриманням вимог щодо охорони надр та
навколишнього природного середовища; проведення порівняльної оцінки
кількісних та якісних показників запасів
корисних копалин, їх географо-економічних, гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інших умов залягання для
визначення реальної промислової цінності; забезпечення дотримання єдиного підходу до визначення техніко-економічних та фінансових показників
господарської діяльності, пов’язаної з
видобуванням корисних копалин у межах конкретної ділянки надр; використання оцінок техніко-економічних та
фінансових показників господарської
діяльності для цілей інвестиційного
планування та оподаткування [12].
Інституційно дана функція забезпечується Державною комісію України по
запасах корисних копалин (ДКЗ проводить державну експертизу техніко-економічних розрахунків, що обґрунтовують кондиції на мінеральну сировину,
перевіряє відповідність поданих проектів кондицій вимогам найбільш повного, економічно раціонального та комплексного використання запасів корисних копалин, встановлює кондиції на
мінеральну сировину для обчислення
запасів корисних копалин кожного родовища; встановлює коефіцієнти видобутку нафти, газу й конденсату на підставі висновків експертизи, дослідження й аналізу поданих користувачами
надр геологічних матеріалів з їх технологічного і техніко-економічного обґрунтування; затверджує кондиції для
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обчислення запасів корисних копалин,
які мають лікувальні властивості, на підставі бальнеологічних висновків та
висновків експертизи матеріалів з геологічного і техніко-економічного обґрунтування; проводить експертизу геологічної інформації з обчислення запасів корисних копалин і затверджує їх
обсяги, визначаючи відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр їх
кількість, якість, рівень промислового
значення, ступінь геологічного та техніко-економічного вивчення і підготовленість до промислового освоєння; перевіряє техніко-економічні обґрунтування
розподілу запасів раніше розвіданих
родовищ корисних копалин між ділянками, що передаються в користування, і
затверджує запаси корисних копалин
таких ділянок [9] тощо), Міністерство
енергетики та вугільної промисловості
України (Міненерговугілля формує
прогнозний баланс вугілля та вугільної
продукції [11] тощо).
Функція стандартизації тобто розробка обов’язкових норм, нормативів,
правил, вимог у галузі використання,
відтворення і охорони надр. Інституційно дана функція забезпечується
Державною службою геології та надр
України (виконує роботи зі стандартизації, метрології, сертифікації у сфері
геологічного вивчення, охорони та використання надр [5]), Міністерством
енергетики та вугільної промисловості
України (організовує і виконує роботи
зі стандартизації у паливно-енергетичному комплексі [11]).
Функція інформаційного забезпечення (в т.ч. розпорядження геологічною інформацією) в галузі використання, відтворення та охорони надр зумовлена природою геологічної інформації,
яка має товарний характер та може бути
об’єктом товарних відносин. Порядок
розпорядження такою інформацією
визначений «Положенням про порядок
розпорядження геологічною інформа-

86

цією» [13]. Геологічна інформація — це
зафіксовані дані геологічного, геофізичного, геохімічного, аерокосмічного,
економічного змісту, що характеризують будову надр, наявні в них корисні
копалини, умови розробки родовищ,
інші якісні і кількісні параметри та особливості надр і отримані за результатами геологорозвідувальних, геолого-екологічних, науково-дослідних, експлуатаційних та інших робіт. Геологічна інформація є об’єктом товарних відносин
і може використовуватись як частина
внеску до статутного фонду під час
створення підприємств. Геологічна інформація незалежно від форми власності підлягає обов’язковій реєстрації та
обліку в Державному інформаційному
геологічному фонді Держгеонадра (да
лі  — Геоінформ). Інституційно дана
функція забезпечується через підпорядковане Держгеонадра Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд
України». ДНВП «Геоінформ України»,
крім розпорядження геологічною інформацією на комерційній основі, також публікує збірники (щодо характеристики геологічної будови України і
стану мінерально-сировинної бази),
щорічники (наводяться статистичні
дані та їх аналіз по підсумках геологорозвідувальних робіт на різні види корисних копалин; узагальнення та аналіз
матеріалів моніторингу підземних вод в
природних та техногенних умовах),
Державні баланси запасів корисних копалин (щодо річних результатів геологорозвідувальних та видобувних робіт
на ділянках надр, наданих в користування (нафта, природний газ, конденсат,
металічні та неметалічні корисні копалини, корисні копалини для будівництва, вугілля, метан, бітум, германій, сапропель, торф, підземні води, лікувальні грязі тощо), забезпечує державні органи влади та надрокористувачів достовірною інформацією щодо стану мінерально-сировинної бази України.
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Функція квотування (лімітування) в
галузі використання надр є необхідною
через особливості об’єкта правовідносин у галузі використання, відтворення і
охорони надр, та пов’язана з такими ознаками надр як:
1) вичерпність корисних копалин;
2) значні ризики настання негативних
техногенних, екологічних явищ тощо.
Зокрема, відповідно до ст.53 Кодексу України про надра, з метою запобігання негативним демографічним, соціальним та екологічним наслідкам інтенсивного видобутку корисних копалин установлюються квоти на видобуток окремих видів корисних копалин.
Квоти встановлюються на видобуток
окремих видів корисних копалин у межах конкретних родовищ чи окремих їх
ділянок (пооб’єктна квота) на обумовлений термін з визначенням граничного
обсягу видобутку порівняно з передбаченим проектом розробки родовища
корисних копалин або його фактичним
обсягом [14]. Тобто, дана функція полягає у встановленні обмежень на видобуток корисних копалин з метою недопущення настання негативних наслідків.
Інституційно дана функція забезпечується Кабінетом Міністрів України (затверджує пооб’єктні квоти на видобуток корисних копалин загально-

державного значення, терміни їх дії,
переглядає та скасовує їх), Міністерство екології та природних ресурсів
України(подає до Кабінету Міністрів
України погоджене з Мінекономіки,
Урядом Автономної Республіки Крим,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами подання
про встановлення, продовження, зміну
відповідних квот), Мінекономіки, Урядом Автономної Республіки Крим, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами (погоджують подання Міністерства екології
та природних ресурсів України про
встановлення, продовження, зміну відповідних квот) [14].
Висновки і перспективи подальших досліджень. У даній статті нами
було проаналізовано лише деякі з найважливіших
функцій
державного
управління у сфері використання і охорони надр. Проте, виявлене функціональне забезпечення у його зрізі дозволяє вести мову про необхідність докорінного реформування підходів, щодо
адміністративно-правового забезпечення функціонування державного управління у гірничодобувній галузі у відповідності до тих цілей, завдань і методів,
які визначаються перспективами європейської інтеграції України.
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Shvets N. V., Pchelynska H. V.
Analysis of Expenditure of Enterprises in Lugansk Province of Ukraine: Branch
and Regional Specifications
Abstract. In the article is given characterization of dinamics and effectiveness of operational expenditure of Ukranian enterprises with marking out Lugansk province, it is established that decrease in results of economical activity is mainly caused as a result of
political and economical crisis in the country. In this work there are mentioned results of
measures in 10 medium and large enterprises in cities Severodonetsk, Lysychansk from
Lugansk province. Behind the financial reports from enerprises, information from Governmental statistics service of Ukraine and Main statistics centre of Lugansk there was
also given valuation of structure of operational costs of economics in analysed effectiveness of expenditures of region.
Key words: analysis, expenditure, structure, dynamics, results of domectic activity, efectiveness.
Сучасність характеризується постійним підвищенням конкуренції на
вітчизняних та світових ринках. При
цьому важливим фактором високоїконкурентоспроможності підприємства на будь-якому економічному
просторіє його витрати. Наявність
повної, достовірної інформації про
витрати дає можливість: встановити
об’єктивніцінина продукцію, послуги;
оцінити економічність процесів виробництва, ефективність використання ресурсів, формування прибутку
підприємства.
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Дослідженню питань аналізу витрат
і собівартості продукції на рівні управління підприємством присвячені праці
таких науковців, як: А. А. Пилипенка,
В. М. Івахненка,  М. Г. Чумаченка,
Є. В. Мниха,  С. З. Мошенського,
О. В. Олійника, Г. В. Савицької, І. І. Каракоза, С. І. Шкарабана, В. І. Самборського, М. І. Яцківа та інших.
Аналіз останніх досліджень і публікацій за напрямком аналізу витрат [1–4]
показав, що найбільшу увагу автори
приділяють теоретичним питанням
пов’язаним з визначенням понятійного

Швець Н. В., Пчелинська Г. В.
Аналіз витрат підприємств Луганської області України: галузеві та регіональні особливості

апарату та класифікації витрат. Роботи, в
яких аналізуються фактичні витрати підприємств [5–9], окремо розглядають їх в
рамках однієї обраної галузі, при цьому
недостатньо уваги приділяється дослідженню специфіки формування та
структурі витрат підприємств різних видів економічної діяльності, що не дає
можливість об’єктивно оцінювати витратирізних суб’єктів господарювання. Саме
це визначило мету даного дослідження.
В якості об’єкта аналізу обрані операційні
витрати,яків значній мірі визначаються
специфікою діяльностіпідприємств.
Рівень витрат підприємства суттєво
визначається чинниками його зовніш-

нього середовища, що відображають
загальну макроекономічну, політичну
ситуацію в країні. Аналіз динаміки операційних витрат підприємств України
за період 2012–2015 рр. (рис. 1) показав,
що тенденція їх зміни повторює тенденцію зміни обсягів реалізованої продукції.
При цьому значний вплив на величини
цих показників здійснили цінові фактори.Суттєві стрибки цін на проміжні продукти виробництва (рис. 2) відбулися в
2014–2015 рр., це є проявом економічної
кризи в Україні, яка стала наслідком загострення політичної ситуації та посилилася з початком збройного конфлікту
на території країни.

Рис. 1. Динаміка витрат операційної діяльності
та обсягів реалізованої продукції підприємств України
(складено за даними Державної служби статистики України [10])

Рис. 2. Індекси цін виробників
(складено за даними Державної служби статистики України [10])
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Рис. 3. Динаміка показників ефективності операційних витрат підприємств України
(складено за даними Державної служби статистики України [10])

Економічні труднощі, з якими
штовхнулися українські підприємства в
останні роки значно погіршили показники ефективності витрат,динаміка
яких наведена на рис. 3.
З рисунка 3 видно, що найбільш
суттєве зниження ефективності операційних витрат відбулося в 2014 р., найважчому році для країни, у 2015 р. ситуація трохи покращилися.Це стало наслідком випереджаючого витрати
зростаннятемпівросту обсягів реалізованої продукції.
Значно гірша економічна ситуація
склалася в Луганській області. До початку проведення антитерористичної операції ця область мала значний економічний потенціал і входила до п’ятірки найбільш потужних промислово-економічних регіонів України. З початку військового конфлікту на території регіону було
зруйновані більше 2 тис. об’єктів соціальної інфраструктури, житлового фонду, систем життєзабезпечення, пошкоджені транспортні, енергетичні та промислові інфраструктури.
Внаслідок цього валовий регіональний продукт Луганської області у 2015
році знизився на 57 % в порівнянні з 2013
роком; рівень індексу фізичного обсягу
валового регіонального продукту у 2013–
2015 роках був найнижчим серед всіх областей України та знизився з 92,2 % до
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47,7 %; показник валового регіонального
продукту у розрахунку на 1 особу у 2014–
2015 роках посів останнє місце та знизився у 2015 році на 56 % в порівнянні з 2013
роком; індекс промислової продукції скоротився на 66,0 % [10].
В наслідок посилення економічної
кризи, відбулося різке зростання рівня
операційних витрат при одночасному
падінні обсягів реалізації продукції
(рис. 4). Збільшення питомої ваги постійних витрат (оренда, комунальні
платежі, частка витрат на оплату праці
тощо) у загальній їх сумі, що супроводжувалося підвищенням рівня цін та тарифів, призвело до зростання збитковості операційної діяльності з 2,7 % у
2012 р. до 20,8 % у 2014р. (рис. 5).
У 2015 р. операційні витрати на 1 грн.
реалізованої продукції (робіт, послуг)
продовжили зростання, однак, за рахунок нарощування інших операційних
доходів (зокрема, здачі в оренду рухомого та нерухомого майна переселеним
з тимчасово окупованих територій
суб’єктам господарювання), рівень
збитковості діяльності незначно знизився (до 18,7 %).
Макроекономічні показники відображають загальну ситуацію, в якій
опинилися всі вітчизняні підприємства.
Однак загальні тенденції визначаються
процесами на мікрорівні. Тому з метою
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Рис. 4. Динаміка витрат операційної діяльності та обсягів реалізованої продукції
підприємств Луганської області
(складено за даними Головного управління статистики у Луганській обл.[11])*
*
Офіційністатистичні дані про обсяг операційних витрат у 2013 р. відсутні.

Рис. 5. Динаміка показників ефективності операційних витрат
підприємств Луганської області
(складено за даними Головного управління статистики у Луганській обл. [11])

виявлення певних галузевих особливостей формування витрат в конкретних умовахгосподарюванняавторами
було досліджено фінансові результати
діяльності 10 середніх та крупних підприємств м.Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ Луганської області. Обрані для
дослідження суб’єкти господарської діяльності функціонують в різних сферах економіки:
1) Сєвєродонецькі районні електричні мережі ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (РЕМ ТОВ «ЛЕО»),
предметом діяльності якого є купівля,
передача та постачання електричної
енергії усім групам споживачів;

2) ПАТ «Лисичанський склозавод
«Пролетарій» — унікальний виробник
високоякісного полірованого листо
вого флоат-скла в Україні та виробів
з нього;
3) КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» (КП «СТКЕ»), предметом діяльності якого є постачання теплової
енергії усім групам споживачів м. Сє
вєродонецьк;
4) ТОВ «Друкарня», що здійснює
поліграфічну діяльність на регіональному ринку;
5) ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство»:головна мета діяльності — збереження і створення на
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закріпленій території високопродуктивних, якісних, біологічно стійких,
оптимального видового і вікового складу лісів і лісової фауни;
6) Селянське (фермерське) господарство «Прогрес — 10» (СФГ «Прогрес — 10»), господарська діяльність
якого спрямована на виробництво продукціїрослинництва;
7) ВП «Автобаза» — предметом діяльності є забезпечення автомобільним
транспортом відокремлених підрозділів, які входять до складу ПАТ «Лисичанськвугілля», надання транспортних
послуг іншим підприємствам і населенню міста;
8) КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» (КП СТрУ) — комунальне підприємство, що надає населенню міста регулярні електротранспортні послуги;
9) КП «Житлосервіс «Промінь» —
підприємство з надання комунальних
послуг населенню, що мешкає у будинках певного територіально закріпленого житлового фонду;
10) ТОВ «Мрія-Інвест» — підприємство, здійснює повний спектр будівельно-монтажних робіт для бюджетних організацій та приватних осіб.
За даними фінансових звітів підприємств та інформацією Державної служби статистики України (Держстату) [10],
Головного управління (ГУ) статистики у
Луганській області [11] авторами була
проведена оцінка структури операційних витрат суб’єктів господарювання за
економічними елементами в розрізі видів їх економічної діяльності (табл. 1).
Дані табл. 1 свідчать, що підприємства промисловості, будівництва та
сільського господарства є матеріалоємними, що обумовлено специфікою їх
діяльності.
Серед досліджуваних підприємств
регіону найбільший рівень матеріальних витрат — 74,2 % від загальної
суми операційних витрат, має РЕМ
ТОВ «ЛЕО». Обслуговування техніч-
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ної бази енергопостачання потребує
значного витрачаннядротів (31 % від
загальної суми матеріально-енергетичних витрат), запасних частин для трансформаторів (24 %), електроенергії
(22 %) тощо.
Друге місце за матеріалоємністю
посідає основний забудовник в даному регіоні — ТОВ «Мрія-Інвест». Питома вага сировини, будматеріалів,
будівельних конструкцій, електроенергії тощо складає 70,7 % операційних витрат товариства.
На третьому місці за рівнем матеріальних витрат (65,1 %) — селянське
(фермерське)  господарство  «Прогрес — 10». Для виробництва продукції рослинництва, а саме зернових
культур (зокрема, соняшнику та озимої
пшениці), витрачається паливо-мас
тильних матеріалів 31 % від загальної
суми матеріальних витрат, мінеральних добрів — 26 %, насіння та посадкового матеріалу — 19 %, запасних
частин — 15 %, електроенергії та послуг сторонніх організацій — 9 %.
63,9 % у витратах операційної діяльності КП «СТКЕ«займають матеріальні
витрати, у складі яких 86 % — витрати
на паливо, 12 % — витрати на електроенергію.
ПАТ «Пролетарій», ТОВ «Друкарня» мають рівень матеріальних витрат
менш ніж 50 %, але вказана стаття залишається основною (47,0 % та 44,9 %,
відповідно). У ПАТ «Лисичанський
склозавод «Пролетарій» для виробництва скла та виробів з нього основною
сировиною (63,5 % від загальної суми
матеріальних витрат) є сода (34,0 %).
Також виробництво потребує значних
витрат палива — газу (25,0 %).
У ТОВ «Друкарня» до прямих матеріальних витрат в основному відносяться витрати на папір і палітурні матеріали, які займають найбільшу питому вагу
у собівартості — в середньому 40,0 %.
Діяльність Сєвєродонецького лісомисливського господарства потребує

Матеріальні витрати

Витрати на оплату
Відрахування на соц.
Амортизація
Інші операційнівитрати
праці
заходи
Найменування підприємства
дані
дані
дані
дані
дані
стат. дані
стат. дані
стат. дані
стат. дані
стат. дані
підприємства
підприємства
підприємства
підприємства
підприємства
Промисловість
РЕМ ТОВ «ЛЕО»
74,2
3,2
1,2
11,1
10,3
ПАТ «Пролетарій»
47,0
14,4
5,0
5,3
28,3
76,8
11,1
4,9
3,6
3,6
КП «СТКЕ»
63,5
13,4
4,8
2,6
15,7
ТОВ «Друкарня»
44,9
27,6
10,2
4,9
12,3
Сільське, лісомисливське господарство
ДП «Сєвєродонецьке
16,2
7,0
2,7
лісомисливське господарство»
33,8
40,3
63,6
4,0
7,0
12,5
12,9
СФГ «Прогрес — 10»
65,1
11,1
4,1
12,1
7,7
Транспорт
ВП «Автобаза»
18,4
21,2
7,8
52,1
0,6
40,3
21,4
5,9
24,7
КП СТрУ
13,8
48,6
20,7
14,4
2,6
7,7
Управління нерухомістю
КП «Житлосервіс«Промінь»
11,5
23,4
61,1
39,3
22,1
12,0
1,7
6,2
3,6
19,1
Будівництво
ТОВ «Мрія-Інвест»
70,7
74,4
11,3
11,9
4,3
4,8
2,2
1,3
11,5
7,6

Таблиця 1
Оцінка структури операційних витрат підприємств Луганської обл. за економічними елементами в розрізі видівїх економічної діяльності, %
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Рис. 6. Фактичні та статистичні дані рівня матеріальних витрат підприємств регіону
(складено за даними ГУ статистики у Луганській обл. [11])

більш витрат на оплату праці та соціальне страхування (56,5 %) ніж матеріалів. Хоча рівень останніх є достатньо
високим (33,8 %). Основними матеріальними витратами є саджанці, лісоматеріали, корми.
Необхідно відмітити, що рівень фактичних матеріальних витрат майже всіх
аналізованих підприємств нижче статистичних (крім СФГ «Прогрес-10») (рис. 6).
Найменший рівень матеріальних
витрат серед досліджуваних суб’єктів
господарювання за статистичними та
фактичними даними спостерігається у
підприємств транспорту та житлосервісу. Хоча за інформацією ГУ статистики
у Луганській області [11] у транспортних підприємств в структурі операційних витрат превалюють матеріальні
витрати.У КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» фактичні витрати на оплату праці та соціальне страхування складають 83,2 % від загальної
суми витрат операційної діяльності, що
на 31,9 % перевищує дані статистики.
Також значний розрив між середніми статистичними показниками витрат
на оплату праці та фактичними даними
спостерігається у лісомисливському
господарстві, друкарні. У першому випадку це зумовлено зниженням рівня
матеріальних витрат підприємствавнаслідок зменшення державою їх фінансування. У друкарні рівень трудомісткості
залежить від складності замовлень на
поліграфічну продукцію.
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Найбільший рівень витрат на працю спостерігається у КП «Житлосервіс«Промінь»: 83,2 % — за фактом,
51,3 % — за статистикою Луганської
області.Це пояснюєтьсятеперішньою
специфікою діяльності житлосервісів, а
саме високою трудомісткістю їх послуг
внаслідок низького рівня капітальних
витрат, що в свою чергу є результатом
погіршення платоспроможності та дисципліни платежів населення.
Фондоємність передачі та постачання електричної енергії, виробництва
сільськогосподарської продукції, надання послуг пасажирським наземним
транспортом обумовлює більш високий фактичний рівень амортизації ніж
за статистичними даними.
У ТОВ «Мрія-Інвест» практично за
всіма показниками елементів операційної діяльності спостерігається мінімальне відхилення фактичних даних від статистичних.
За інформацією економічної статистики діяльності підприємств, що наведена на офіційних сайтах Держстату
та ГУ статистики у Луганській обл., авторами було виокремлені показники,
що містять дані о витратах підприємств
за видами економічної, промислової діяльності з метою їх використаннядля
оцінки ефективності фактичних витрат
регіону (табл. 2).
За даними табл. 2 можна зробити
висновок, що співвідношення собівартості реалізації та чистого доходу від

Собівартість реалізації/чистий дохід реалізації:
за даними підприємств
за даними Держстату
Операційні витрати / операційні доходи:
за даними підприємств
за даними Держстату
Загальні витрати/загальні доходи
за даними підприємств
за даними Держстату
Рентабельність операційної діяльності,%:
за даними підприємств
за статистичними даними промисловості
Луганської обл.
за даними Держстату
Рентабельність усієї діяльності, %:
за даними підприємств
за даними Держстату

Назва показника

1,89
2,06
–47,2
–39,4
–8
–51,5

0,82

0,97

5,5

–16,7

–0,1

3,0

РЕМ ТОВ «ЛЕО»

1,62

ПАТ
«Пролетарій»

0,88

–9,4

1,10

0,98

0,83

КП «СТКЕ»
17,3

–0,1

–16,7

18,2

0,85

0,85

1,21

21,3

2,6

–24,7

21,3

0,83

0,83

0,76

1,6

1,6

0,98

0,98

8,9

20,6

3,1

0,92

0,83

0,71

ДП
«Лісомисливське
господарство»
0,83

СФГ
«Прогрес-10»
88,1

80,1

0,53

0,56

0,49

–45,4

–45,5

1,83

1,84

0,97

ВП
«Автобаза»
–9,1

–1,7

4,3

1,12

1,04

0,84

Транспорт

47,0

50,6

0,68

0,66

2,56

Управління
Будівництво
нерухомістю

–2,9
–14,8

–13,6

–17,4

–4,0

1,03
1,14

1,04
1,13

0,97
0,75

КП «Житлосервіс
«Промінь»

Сільське,
лісомисливське
гос-во
КП СТрУ

Таблиця 2

1,9
–13,5

5,8

0,8

5,7

0,97
1,15

0,95
0,95

0,73
0,76

ТОВ «Мрія-Інвест»

Промисловість

ТОВ
«Друкарня»
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реалізації продукції, товарів, робіт, послуг свідчить про неефективність виробничих витрат склозаводу «Пролетарій» (зокрема, внаслідок подорожчання
газу та закриття окремих цехів) та планово дотаційних комунальних підприємств: КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління». Найнижчий рівень
показника спостерігається у СФГ «Прогрес — 10» — 49 коп. витрат на 1 грн
чистого доходу, на що вплинуло
зростання попиту на основну продукцію — озиму пшеницю.
Рівень собівартості промисловості у
чистому доході від реалізації за даними
Держстату у аналізованому періоді
складає 0,83. Найменше відхилення
фактичних показників спостерігається
у РЕМ ТОВ «ЛЕО» (0,05) та друкарні
(–0,07); найбільше — у ПАТ «Пролетарій» (0,79).
Стрімке зростання рівня інших операційних витрат внаслідок значного
скорочення масштабів діяльності:
1) на склозаводі обумовило фактичну збитковість операційної діяльності
до 47,2 %, що на 7,8 % більш ніж за середніми статистичними даними промисловості області, на 39,2 % — за даними по Україні;
2) у ВП «Автобаза» — прибуткову
основну діяльність привело донерентабельної операційної діяльності (рівень
збитковості склав 45,5 %, що перевищує середні дані по області на 26,5 %,
по Україні рівень рентабельності складає 3,5 %);
3) обумовило збитковість операційної діяльності підприємства житлосервісу «Промінь» на рівні 4 %, який нижче
середнього статистичного значення по
області на 13,4 %, по Україні — на 9,6 %.
Зниження рівня адміністративних та
інших операційних витрат РЕМ ТОВ
«ЛЕО» забезпечило операційну рентабельність у 5,5 % в порівнянні зі збитковою діяльністю за показниками області та Держстату.
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Отримання Сєвєродонецьким тролейбусним управлінням державних дотацій дозволило досягнути високого
рівня фактичної операційної прибутковості — 50,6 %, на відміну відобласного
показника — 4,3 %.
Найкращій результат операційної
діяльності спостерігається у СФГ «Прогрес — 10» — фактична рентабельність
склала 80,1 %, що значно перевищує
статистичну (3,1 % — по області,
20,6 % — по Україні).
Фінансові витрати ПАТ «Пролетарій»
за отриманими банківськими кредитами
суттєвобільші ніж отриманий інший дохід, що призвело до зростання рівня збитковості загальної діяльності до 51,5 %.
Перевищення інших доходів СФГ
«Прогрес — 10» над відповідними витратами обумовило зростання прибутковості звичайної діяльності на 8 %, що
закріпило лідируючі позиції фермерства серед досліджуваних підприємств.
Інші витрати в розмірі 41 % в порівнянні з операційним прибутком призвели до падіння загальної рентабельності діяльності ТОВ «Мрія-Інвест» з
5,7 % до 1,9 %. Однак товариство залишається прибутковим на відміну від
збитковості за даними Держстату.
Показники рентабельності інших
підприємств регіону значної зміни не
зазнали.
Подолання кризових явищ в економіці України та підвищення ефективності витрат підприємств, зокрема Луганської області, можливо тільки за
умови зовнішнього підтримуючого
впливу. Якщо Україні «потрібні інвестиції для утримання макроекономічної
стабільності» [12], то Луганській області
інвестиції потрібні насамперед для відновлення соціально-економічної інфраструктури та забезпечення сталого
розвитку регіону.
З цією метою у 2016 році була оновлена Стратегія розвитку Луганської області на період до 2020 року — комплексний документ, який окреслює пріо-
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ритети та напрямки розвитку області в
сфері економічної, соціальної та екологічної політики до 2020 року, а також способи та механізми для їх втілення [13].
Таким чином, результати дослідження показали, що в період 2012–
2015 рр. відбулося суттєве зниження
ефективності операційних витрат підприємств різних видів економічної діяльності. Цей факт є, перш за все, наслідком тривалої економічної та політичної кризи в Україні. Особливо гостро вона проявилася в Луганській області — в регіоні, що опинився в центрі
збройного конфлікту і лишився частини своєї адміністративної та економічної території. Саме цим, в першу чергу,
пояснюється значний розрив між статистичними показниками операційних
витрат підприємств Луганської області

та по Україні в цілому.Аналіз діяльності
окремих підприємств області виявив те,
що структура їх витрат в значній мірі
визначається існуючими галузевими
особливостями та проблемами, які мають тривалий системний характер й
посилилися в останні роки в наслідокпогіршення умов в зовнішньому середовищі суб’єктів господарювання.
Ситуація, що склалася в регіоні є критичною й вихід з неї можливий при
підтримуючому
впливі
зовнішніх
суб’єктів. Цей процес вже почався і
приносить певні позитивні результати.
Однак з боку підприємств теж необхідні організаційно-технічні, управлінські
зміни, які повинні бути спрямовані на
вирішення існуючих проблем господарювання та підвищення ефективності
операційних витрат.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ
АСПЕКТІВ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
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Value of Economic and Legal Aspects of the Food Industry and Commercial
Designations
Abstract. The relationship of economic and legal aspects of the food industry and commercial signs in terms of development of market relations in the economy of Ukraine
explored. Also discusses use of commercial designations including the European Economic Area, to promote economic development and effective marketing activities.
Key words: economy, innovation, commercial designations, intellectual property, marketing, name, company, industry, development.
Насамперед необхідно зазначити
те, що комерційне найменування займає досить важливе місце в економіці
держави. Адже враховуючи перехід від
адміністративно-командної економіки
до ринкової, кількість приватних підприємств стала досить значною. Відповідно кожне з ним бажає певною мірою
індивідуалізувати себе і для цього створює свою засоби індивідуалізації, тобто
комерційні (фірмові) найменування.
Вони ж в свою чергу являють собою
нематеріальні активи підприємства, які
мають відповідну оцінку (вартість).
Україна має вагомі об’єктивні передумови формування інноваційної стратегії довгострокового економічного
розвитку. Перехід України до відкритої
економіки може стати неможливим без
синхронізації її економічної структури
та реформ, аналогічних проведеним у
високорозвинених країнах. У різних
країнах проблема реалізації нововведень вирішується по-різному, хоч і
можна простежити певні моменти,
спільні для більшості сучасних лідерів
науково-технічного процесу. Завдання
України — у найкоротший час вивчити

досвід вирішення цих проблем, визначити шляхи реалізації державної інноваційної політики з урахуванням певних
умов. Майбутнє національної економіки
залежить від накопичення нового потенціалу розвитку, а не від марнотратства
накопиченого. Цьому може сприяти по
будова і реалізація інноваційної моделі
розвитку (перетворень) [2; 5].
У сучасних економічних умовах взаємозалежність основних видів капіталу,
до яких можна віднести фінансовий,
промисловий та інтелектуальний, досягла такого рівня, за яким їх автономне
існування стає багато в чому слабким,
тому, спираючись на численні позитивні приклади, відзначимо, що ці види
капіталу об’єктивно у своєму розвитку
«приходять» до об’єднання і створення
єдиних організаційних структур, які мають їх певним чином регулювати.
Світовий досвід розвитку економіки
за останні десятиріччя засвідчив багато
різноманітних прикладів концентрації
капіталу шляхом об’єднання капіталу та
виробництва, який історично відбувався шляхом від простого до більш складного: від розрізнених, автономних,
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дрібних форм до об’єднання, взаємопроникнення і зрощування у величезні
організаційні об’єднання. Саме такою є
звичайна логіка формування фінансового капіталу та його об’єднання з промисловим у межах єдиних організаційних утворень за класичними канонами
ринкової економіки. Причому історично виробничий капітал забезпечив самостійно процес виділення зі свого складу нових форм капіталу, спочатку торговельного, а згодом — і грошового, який
з часом перетворився на фінансовий.
Згадані окремі самостійні форми капіталу на початковому етапі свого розвитку
лише взаємодіяли між собою, а потому
розпочався процес їх взаємопроникнення та поєднання, що призвело до появи
промислово-фінансових груп як організаційної форми об’єднання виробничого та фінансового капіталів.
Отже, капітал поділявся на види, відмежовувався один від одного — промисловий, фінансовий, аграрний, але в рамках галузевого капіталу продовжувався
процес концентрації з тим, щоб з часом
за певних умов призвести до об’єднання
різних видів капіталу [4; 7, с. 16, 95–112].
Промислово-фінансові групи, як
підтверджує практика їх діяльності, є
сьогодні найдосконалішою формою
кооперації в економіці, хоч самі спроби
такої кооперації відомі давно і завше виступали засобами забезпечення ефективного розвитку економіки. В основі
економічних перетворень часто були
економічні вчення.
Також, враховуючи вищезазначене,
потрібно зазначити, що 1 січня 2004 ро
ку набрав чинності Цивільний кодекс
України, в якому визначено поняття інтелектуальної власності і надано перелік об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, комерційні (фірмові)
найменування. З цього визначення інтелектуальної власності випливає головна функція об’єкта «фірмове найменування», а саме: індивідуалізувати юри
дичну особу. Правовідносини, пов’яза-
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ні з фірмовими найменуваннями, регулюються, головним чином, Цивільним
кодексом України [1].
Критерії (принципи) фірмового
найменування (фірми):
1) принцип істинності фірми: фірмове
найменування повинне правдиво відображати правове положення фірмовласника, а також не вводити в оману
третіх осіб щодо ступеня своєї відповідальності. Відповідно до цього принципу фірмове найменування повинне
містити вказівку на організаційно-правову форму підприємства (товариство з
обмеженою відповідальністю, відкрите
акціонерне товариство, державне підприємство та ін.);
2) принцип винятковості фірми: фірмове найменування повинне мати розпізнавальну здатність, щоб виключити
змішання однієї фірми з іншою. Цей
принцип припускає неприпустимість
використання тотожних чи ідентичних
(цілком співпадаючих у всіх елементах)
фірмових найменувань різними суб’єктами цивільного обороту, оскільки це
може привести до змішання виробників. Однак механізму для реалізації цього принципу в Україні сьогодні не існує. Немає єдиного Реєстру для реєстрації фірмових найменувань. Реєстрація юридичних осіб здійснюється
різними відомствами районного, міського, обласного масштабу, що у кращому випадку можуть перевірити подібність фірмових найменувань у рамках
свого відомства. Нижче ми ще торкнемося практичного застосування цього
принципу в реальних ринкових умовах;
3) принцип сталості фірми: передбачається незмінність фірмового найменування протягом часу існування даного
підприємства. Цей принцип дозволяє
заробити конкретній фірмі визначене
відношення споживачів, добру репутацію фірми, що сама по собі є чималою
майновою цінністю. У реальності ми
зіштовхуємося іноді з фактами перейменування фірми;
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4) принцип реєстрації фірми: фірмові
найменування і права, зв’язані з ними,
набирають сили тільки після їхньої державної реєстрації. Під державною реєстрацією фірмового найменування в
даний час розуміється Реєстрація юридичної особи, у статуті якого приведене
фірмове найменування. Помітимо, що
положення Паризької конвенції 1883 р.,
учасницею якої є Україна, встановлюють охорону фірмового найменування
у всіх країнах-учасницях у силу самого
факту його використання підприємством, без усякої реєстрації. Цим правом цілком можуть користатися в даний
час іноземні підприємці. Для вітчизняних підприємців застосування цієї міжнародної норми неочевидно. Будемо
сподіватися, що нове законодавство
усуне це протиріччя.
Необхідно відмітити, що зміст
(структура) фірмового найменування
(фірми) є певною мірою складним.
Адже фірмове найменування повинне
складатися, як мінімум, із двох частин:
1) вказівка на організаційно-правову
форму підприємства;
2) власне найменування юридичної
особи.
Крім цих двох частин фірмове найменування в окремих випадках, регламентованих законом, повинні містити й
інші відомості, наприклад:
1) вказівка профілю діяльності юридичної особи (виробниче, фінансове,
кредитне, наукове і т.п.);
2) виду підприємства (державне, муніципальне, приватне):
3) інші відомості.
У зв’язку зі складністю структури
фірмового найменування деякі науковці
пропонують фірмовим найменуванням
вважати лише власне найменування
юридичної особи, тобто частину другу
зазначеної структури фірмового найменування, стверджуючи, що саме на цю
частину сучасного фірмового найменування його власник має виключне право використання. При цьому пропону-

ється розділити поняття «найменування
юридичної особи» і «фірмове найменування». На практиці ж ці поняття найчастіше ототожнюються, а провести
поділ цих понять на підставі існуючих
норм не представляється можливим [1].
Розробка і прийняття зазначеного
законодавства — це не данина моді
ринкових відносин. Це гостра потреба
нашого часу. Справа в тому, що на якісні характеристики, крім технічного рівня, технології, якості матеріалів, впливають ще й інші фактори, які часто не
залежать навіть від технічного рівня виробництва чи будь-яких інших умов вироблення товару. Такими додатковими
факторами, що зумовлюють значною
мірою якісні та інші характеристики товару, можуть бути певні властивості того
чи іншого географічного району. Це
можуть бути різноманітні фактори —
вода, повітря, ґрунти, кліматичні, гідрологічні та інші умови. Так, певні сорти
вина можна виробити з винограду, що
вирощується тільки в такій-то місцевості, на виробництво пива впливають ряд
властивостей саме даного географічного
району — вода, ячмінь, хміль тощо.
Це природні фактори географічного району, які можуть зумовлювати певні якісні показники вироблюваного товару (наприклад, мінеральної води).
Але на якісні характеристики товару
можуть впливати також і люди — виробники цього товару.
Можливий ще й інший напрям
впливу на конкурентоспроможність товару — це поєднання географічного
фактору з людським. Вміле використання спеціалістами високого класу,
фахівцями переваг, властивостей та інших якостей даного місцевого району
істотно підвищує конкурентоспроможність їх виробів, значно підвищує ефективність вироблюваного товару, в результаті чого зростає попит на нього,
поширюються чутки про особливі властивості товару, вироблюваного в тому
чи іншому географічному районі. На-
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приклад, з винограду, що має особливі
властивості, винороби високого класу
виробляють вино, яке користується великим попитом на ринку. Зрозуміло, що
некваліфікований винороб навіть з хорошого винограду не зробить добре
вино. Таке поєднання місцевого фактору з людським дає високий ефект, підвищує конкурентоспроможність товару.
Таким чином, на ринку складається
певна оцінка товару, виробленого в
певному географічному об’єкті та ще й
у поєднанні з людським фактором.
Зростає значення найменування місця
походження товару, виникає необхідність його правового регулювання.
В умовах переходу України до ринкових відносин постає потреба впровадити цей інститут і в нашому цивільному законодавстві. Власного досвіду в
розробці такого законодавства Україна
не має. Але є досвід зарубіжних країн, у
тому числі Російської Федерації, який
має бути використаний.
При цьому слід мати на увазі особливість права на найменування місця
походження товару. Вона полягає в
тому, що право на найменування місця
походження товару не має виключного
характеру, тобто право на найменування місця походження товару не є монопольним. Найменування місця походження товару може належати кільком
користувачам водночас. Ця своєрідна
особливість накладає певний відбиток
на інститут у цілому.
Найменування місця походження товару набуває значення лише за умови його
державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку або внаслідок міжнародних договорів держави.
Заявником на реєстрацію найменування місця походження товару може
бути будь-яка юридична чи фізична особа, яка має намір виробляти товар з характерними для даного географічного
об’єкта властивостями або вже виробляє
зазначений товар. Проте слід мати на увазі ту особливість цього інституту, що пра-
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во на використання найменування місця
походження товару не є монопольним,
тобто воно не є виключним правом. Це
означає, що одне й те саме найменування
місця походження товару може бути зареєстровано на ім’я кількох заявників —
користувачів цим найменуванням.
Особа, яка зареєструвала на своє
ім’я найменування місця походження
товару, набуває право на його використання (але не виключне право), якщо
вироблюваний товар відповідає вимогам, викладеним у заявці на реєстрацію.
Проте для користування найменуванням місця походження товару не обов’яз
ково усім користувачам його реєструвати, досить однієї реєстрації на ім’я будьякої фізичної чи юридичної особи.
Право користування цим найменуванням місця походження товару на
підставі державної реєстрації може бути
надано будь-якій фізичній чи юридичній особі. Але таке право може бути надано за однієї неодмінної умови — виробник товару перебуває у тому самому
географічному об’єкті і виробляє товар
з тими самими властивостями, які визначені у свідоцтві про реєстрацію найменування місця походження товару.
Використанням найменування місця
походження товару прийнято вважати
застосування його на товарах, для яких
воно зареєстровано, а також на його
упаковці, в рекламі, проспектах, рахунках та іншій діловій документації, друкованих виданнях, офіційних бланках,
вивісках, а також при демонстрації товару на виставках і ярмарках, які проводяться на території держави.
Як уже зазначалося, право на користування найменуванням місця походження товару не є виключним, і тому
володілець свідоцтва на нього не має
права видавати ліцензії на використання цього найменування іншим особам.
Цим іншим особам можна просто
одержати свідоцтво на право користування цим же найменуванням місця походження товару.
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У законодавстві зарубіжних країн
передбачається право юридичних і фізичних осіб, які здійснюють посередницьку діяльність, використовувати
свій товарний знак разом з найменуванням місця походження товару на підставі договору.
При цьому необхідно враховувати,
що порушенням права на використання найменування місця походження товару має визнаватися й те, що використовується з такими висловами, як «рід»,
«тип», «імітація» і тому подібними. Порушенням має визнаватися також використання подібного позначення для
однорідних товарів, що здатне ввести в
оману щодо місця походження товару
та його особливих властивостей [8].
Таким чином, враховуючи вищезазначене, можна говорити про те, що існують певні особливості щодо правового регулювання географічних зазначень. Це пов’язано з тим, що попит на
високоякісні товари, як правило, підвищується, якщо разом з торговельною
маркою вони містять інформацію про
найменування місця їх походження.
Місце виготовлення товарів вказує на їх
особливі якості, унікальність та неповторність товарів, на особливу майстерність людей певної місцевості. В цілому
це все впливає на позитивну репутацію
товару на ринку, попит серед споживачів та ціну. Коли ринок перевантажений різноманітними однорідними товарами, то назва виробу часто асоціюється споживачем з країною, районом, місцевістю, звідки цей виріб походить, де він був виготовлений. Такі загальновідомі назви, як Миргородська,
Боржомі, Єсентуки, Токай, Палех є географічними назвами місцевостей, де
виготовлено певний продукт. Ці назви
перетворилися у родову назву товару і
вони асоціюються у споживача з самим
товаром, його певними якостями. Купуючи товар, споживач хоче бути впевненим щодо цих властивостей і якості товару, які визначаються місцем, де його

виготовлено. Географічне зазначення
походження товару відповідає цій меті.
Завдання географічного зазначення походження товарів дуже схожі з рекламною метою торговельної марки.
В Україні економіко-правове регулювання відносин, пов’язаних з географічним зазначенням місця походження товарів передбачене Цивільним
кодексом України та іншими спеціальними законами.
Незважаючи на певні термінологічні розбіжності (у ЦК України використовується термін «географічне зазначення», а в Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» — «зазначення походження товару», під географічним зазначенням походження товару слід розуміти назву
країни, населеного пункту, місцевості
чи іншого географічного об’єкта, яка
використовується для позначення товару, особливі властивості якого винятково чи головним чином визначаються
характерними для даного географічного об’єкта природними чи / та людськими чинниками.
Термінологічні проблеми характерні також і для законодавства інших
країн, тому нині відсутня єдина термінологія для зазначення місця походження товарів. Це зумовило запровадження Світовою організацією торгівлі
(СОТ) терміну «indication of geographical
origin» (позначення географічного походження) з метою використання цього
терміна в документах організації.
Враховуючи розвиток та становлення української економіки, безумовно
досить важливо правильно і точно розкрити розуміння та вплив на економіку
географічних зазначень, які можна визначити наступним чином — вираз,
який відображає зв’язок «місце-товар» і
дає змогу виробникам товарів з певного
географічного району вимагати права
на застосування такого виразу для зазначення того, що певний товар походить із цього регіону. Географічне за-
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значення є широким поняттям, що стосується будь-яких виразів, які відображають географічне походження товару.
Вказаний вираз вживається стосовно товарів, що вироблені (перероблені та/або
виготовлені) у певній географічній зоні.
Поняття «географічне зазначення» охоплює, так звані, «прості зазначення»,
наприклад, фрази на зразок «вироблено в Україні» або зображення пам’ят
ника Богдану Хмельницькому, яке стало візитною карткою Києва [6, с. 3–14].
Однак, особливий інтерес складають ті
географічні зазначення, які визначають
товар як такий, що походить з географічного району, коли дана якість (цікавим є те, що ні на національному, ні на
міжнародному рівні не визначається
поняття якості або властивості), репутація або інші характеристики товару виключно або переважно пов’язані з його
географічним походженням.
На сьогоднішній день найбільшу
увагу приділяють захисту географічних
зазначень, що використовуються у
сфері виробництва вин і міцних напоїв,
виготовлення сирів, хлібобулочних виробів та видобування мінеральної води.
Виробництво, виготовлення та розповсюдження сільськогосподарських
продуктів та продовольчих товарів посідають важливе місце в економіці
Спільноти.
Крім того, необхідно було враховувати, що останнім часом споживачі
віддають для свого харчування більшу
перевагу якості, ніж кількості. Ця
зацікавленість у конкретних продуктах
полягає, між іншим, у зростанні попиту
на сільськогосподарські продукти або
продовольчі товари, що ототожнюються з певним географічним походженням.
З огляду на значну різноманітність
продуктів, що є на ринку, та велику
кількість відповідної інформації, споживач повинен, щоб краще зробити
свій вибір, мати в своєму розпорядженні чітко й коротко сформульовану інформацію про походження продукту.
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Маркування сільськогосподарських
продуктів та продовольчих товарів є
предметом загальних правил, встановлених у Директиві Ради 79/112/ЄЕС
від 18 грудня 1978 року щодо наближення законодавства держав-членів
стосовно маркування, пропонування та
рекламування продовольчих товарів [9].
З урахуванням їхньої специфіки необхідно було ухвалити конкретні додаткові положення для сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів
визначеної географічної зони.
Бажання захистити сільськогосподарські продукти або продовольчі товарів, які можуть бути ідентифіковані за
своїм географічним походженням, спонукало деякі держави-члени створити
«реєстрацію найменувань походження».
Це підтвердило свою корисність для
виробників, які мали змогу одержувати
більш високі доходи в результаті докладання зусиль стосовно вдосконалення
якості, та для споживачів, які могли купити високоякісні продукти з гарантією
щодо способу їх виготовлення та походження [11].
Виходячи з інтересів споживачів та
бажаності еквівалентного поводження з
якісними винами в третіх країнах, необхідно було розробити взаємні дії, відпо
відно до яких вина, що імпортуються
для
безпосереднього
споживання
людиною, які мають географічні зазначення та ті, що реалізуються в межах
Спільноти, могли б користуватись захистом та знаходитися під контролем.
Також, з метою реалізації положень
Угоди ТРІПС, що була погоджена Рішенням (ЄС) 94/800 [10], необхідно
було передбачити можливість запобігання незаконного використання географічних зазначень, захищених третьою
державою-членом СОТ [7, с. 292–294].
Непоодинокими є випадки, коли через низьку правову та економічну культуру суб’єкти науково-технічної та економічної діяльності добровільно відмовляються від використання існуючих ме-
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ханізмів захисту своїх прав та інтересів як
власники інтелектуальних здобутків.
Обмежена платоспроможність населення України призводить до того, що в
ряді сфер діють стимули до споживання
продукції, виготовленої з порушенням
прав інтелектуальної власності, а заінтересованість у її виготовленні та розповсюдженні зумовлюється одержанням
високих прибутків, що стає можливим
внаслідок недотримання прав інтелектуальної власності та несвоєчасного застосування заходів відповідальності [5].
Також необхідно відмітити, що як
свідчить досвід економічно розвинених
країн, скільки б не коштували маркетингові дослідження, вони становлять
приблизно 10 % від величини реклам-

ного бюджету. Відмова ж від їх проведення може призвести до значних
втрат, які іноді в десятки й сотні разів є
більшими за витрати на попередні маркетингові дослідження [3, с. 49].
Отже, різноплановість інтелектуальної діяльності, її активність яскраво визначає і майбутній розвиток держав. Тому
значення інтелектуальної діяльності і її
результатів, що створюють інтелектуальну власність для сучасної України не можна недооцінювати. Соціально-економічний прогрес України залежить від створення та впровадження у всіх галузях народного господарства нових, сучасних та
високоефективних об’єктів інтелектуальної власності, від спрямованої державної
політики у даній сфері.
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УДК 336.226.322
Самарічева Тетяна Анатоліївна
Старший викладач кафедри менеджменту,
фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького університету управління та права
МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПДВ
У ФОРМУВАННІ ЦІНИ НА МОЛОКОПРОДУКТИ
Samaricheva T. A.
Place of Tax Liability with VAT in the Process of Forming the Price of Dairy
Products
Abstract. The essence of the value added tax (VAT) is determined. The structure of
wholesale and retail prices for dairy processing enterprises, namely, butter and milk processed from liquid milk, was characterized. A comparative estimation of the dynamics of
the formation of a tax liability with VAT and the level of prices, on the example of a separate dairy processing enterprise established. By the method of elimination, in particular by
the method of chain substitutions, is used to calculate the influence of factors on the result
indicator — the wholesale and retail price. The place of the purchased raw materials, the
cost of basic and auxiliary materials, the cost of delivery of dairy raw materials, wages,
salaries, depreciation, fuel and electricity costs, administrative costs, expenses on sales, financial expenses, planned profitability in the indicated effective indicator were analyzed.
Established, the role of the accrued tax liability with VAT at the established price of the
dairy enterprise. The value of changes in the share of the tax liability with VAT at the
wholesale price of dairy products from the change in the tax rate per unit determined.
Key words: value added tax, VAT liability, tax liability at wholesale and retail price.
Постановка проблеми. У сучасних
умовах розвитку вітчизняної податкової
системи існує чимало податків, зборів та
обов’язкових платежів до Державного
бюджету України, серед яких найбільшу
фіскальну роль виконує податок на додану вартість. Сама назва платежу вказує
на те, що він сплачується з доданої вартості суб’єкта господарювання, яка закладена в основу оптово-відпускної ціни
товару та сумарно впливає на її формування. Тож, з одного боку, податок на
додану вартість наділений регулятивними ціновими властивостями. Адже через
властиві йому особливості нарахування
та сплати він додається до ціни товару у
вигляді надбавки (податкових зобов’язань з ПДВ), а з іншого — через них же
впливає на реальні доходи населення,
зміщуючи криву попиту.

Такий широкий спектр дії механізму ПДВ посилює до нього інтерес збоку авторів наукових розвідок, які намагаються осягнути феномен податку через
його вплив на формування доходів бюджету, зростання податкового кредиту,
його відшкодування експортерам тощо.
Однак питання формування податкових зобов’язань і визначення його місця
в оптово-відпускній ціні при реалізації
соціально значимих товарів виробником, у науковій літературі, за винятком
окремих праць, ще недостатньо розкриті. Окремого обґрунтування потребує й сам термін «податкове зобов’язання», оскільки в умовах чинного Податкового кодексу України він має різні
значення для окремих податків і зборів.
Неоднозначність у наукових підходах до визначення місця податкового
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зобов’язання у формуванні оптово-відпускної ціни, його ролі в її визначенні
та різнобічність в обґрунтуванні змісту
цього терміну, загострює проблему науково-прикладного характеру. Тому
важливим є аналіз впливу податкових
зобов’язань з ПДВ на процеси ціноутворення, зокрема молокопереробних підприємств, оскільки вони виготовляють споживчі товари першої необхідності, що забезпечують біологічні
потреби життєдіяльності людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування податкового зобов’язання з податків та зборів, у
тому числі ПДВ, суб’єктів господарювання у своїх працях досліджували зарубіжні
та вітчизняні науковці, а саме: М. Ф. Ван
Бреда [1], Г. І. Купалова [2], Куц М. О. [3],
Т. О. Мурована [2], О. Т. Прокопчук [4],
В. П. Синчак [5], А. М. Соколовська [6],
А. А. Тайт [7], Л. Д. Тулуш [4], Е. С. Хендріксен [1]. Однак, незважаючи на достатню кількість публікацій у даному
напрямі, залишається не в повній мірі
дослідженою проблема формування
податкового зобов’язання з податку на
додану вартість в процесі ціноутворення на соціально важливу продукцію молокопереробних підприємств.
Метою статті є дослідження впливу утворення податкового зобов’язання
з ПДВ на процес формування оптово-відпускної ціни на молочну продукцію з метою його оптимізації.
Виклад основного матеріалу. У за
гальному розумінні, податкове зобов’язання з певного податку, в тому числі і
ПДВ, це певна величина податкової заборгованості суб’єкта господарювання
перед бюджетом, саме таке трактування
зустрічається у наукових працях переважної більшості українських вчених.
Так, Г. І. Купалова та Т. О. Мурована систематизувавши різні підходи до
трактування терміну «зобов’язання»,
пропонують визначати податкове зобов’язання як економічні відносини, що
виникають у взаємодії підприємств з
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податковими органами щодо сплати
податків та зборів до Державного бюджету України [2, с. 71].
Крім того, в ст. 14 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) визначено
суть податкового зобов’язання, як суму
коштів, яку платник податків повинен
сплатити до відповідного бюджету як
податок або збір на підставі, в порядку
та строки, визначені податковим законодавством [8]. Проте, у цій же статті,
дане поняття визначено окремо для цілей розділу V ПКУ, тобто розділу, що
регулює порядок справляння ПДВ. Тож
відповідно до його норм, податкове зобов’язання — це загальна сума податку
на додану вартість, нарахована платником податку в звітному періоді. Водночас, відповідно до ст. 187 ПКУ, податкове зобов’язання з ПДВ утворюється в
момент відвантаження продукції чи зарахування коштів від покупця, залежно
від того, яка з цих подій відбувається
раніше [8]. Тобто, бачимо неспівпадіння до визначення одного терміну в одному нормативно-правовому акті для
різних податків.
Проте, на нашу думку, якщо така різнобічність підходів до визначення податкового зобов’язання серед науковців
цілком допустима, то для кодифікованого нормативно-правового акту повинна
бути певна уніфікація. Так, якщо у першому випадку, можна сподіватись на досконале та обгрунтоване визначення, то
у другому — це може призвести до різнобічного трактування тих чи інших
термінів, спотворюватиме саме поняття
з правової точки зору, а отже матиме
практичні наслідки для платника податку у його відносинах з контролюючими
органами у сфері оподаткування.
У продовження до наведеної думки
важливо підкреслити як до дослідження
цього питання підходять зарубіжні дослідники. Так, на думку Е. С. Хендріксена та М. Ф. Ван Бреда, податкові зобов’язання слід розглядати як можливі
майбутні вилучення коштів суб’єкта го-
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сподарювання, спричинені раніше прий
нятими на себе зобов’язаннями [1, с. 416].
Відтак вказані автори прирівнюють податкове зобов’язання до кредиторської
заборгованості загалом.
Тут доцільно додати і те, що до введення Податкового кодексу України у
чинному на той час Законі України
«Про податок на додану вартість» кредиторська заборгованість з ПДВ визначалась як позитивне сальдо, утворена
між податковим зобов’язанням і податковим кредитом. Натомість у чинному
податковому законодавстві сутність понять «податкове зобов’язання» та «податкове зобов’язання з ПДВ» мають різне змістове наповнення. Тому, вважаємо, що дане поняття слід розглядати не
залежно від виду податку чи збору до
бюджету, як кредиторську заборгованість платника податку перед бюджетом, а особливістю ПДВ вважати можливість його зменшення на суму податкового кредиту з цього податку.
У той же час, М. О. Куц та М. К. Ковальчук досліджуючи європейський
досвід формування податкових зобов’я-

зань з ПДВ, підкреслюють що податкове зобов’язання зменшується відповідно
до розрахованого платником податку
пропорції, встановленої у формі відсотка до суми податкового зобов’язання,
яка встановлюється щорічно, виходячи
з суми операцій платника податку за
попередній рік [3, с. 179]. Це ще раз підкреслює, що можливість зменшення
податкового зобов’язання з ПДВ слід
розглядати як особливість цього податку.
Враховуючи, суть податкового зобов’язання з ПДВ, саме його значення,
а не сума, яка підлягає сплаті до бюджету з податку, молокопереробне підприємство, як і будь-яке інше, закладає в
ціну товару. Тому процес формування
податкового зобов’язання та ціноутворення слід досліджувати у взаємодії.
Для проведення аналізу використаємо фінансову та податкову звітність одного молокопереробного підприємства
Хмельницької області. З метою дослідження місця податкового зобов’язання
в ціні, слід вивчити всі її складові та виявити які з них складають найбільшу
частку в загальній її величині (рис. 1).

Рис. 1. Структура оптово-роздрібної ціни основних видів молочної продукції, %
Примітка: складено автором.

Як видно з діаграми, найбільшу питому вагу в оптово-відпускній ціні молока
рідкого обробленого займає сировина,
податкове зобов’язання з ПДВ та заробітна плата і нарахування на неї, а в ціні мас-

ла вершкового — сировина, основні та
допоміжні матеріали (тара) і податкове
зобов’язання з ПДВ. Тобто, останній згаданий елемент оптово-відпускної ціни, як
масла вершкового, так і молока рідкого
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Рис. 2. Динаміка податкового зобов’язання з ПДВ
та середніх цін на молочну продукцію
Примітка: складено автором

обробленого, займає чільне місце, зокрема 17 % в загальній її величині.
Враховуючи таку структуру ціни,
важливо оцінити якими темпами змінювались податкові зобов’язання з аналізованого податку та ціни на продукцію
молокопереробних підприємств (рис. 2).
З наведеного графіку, очевидно, що
ціни на молочну продукцію щороку
зростали, чого не скажеш про нараховані податкові зобов’язання з ПДВ. Неспівпадіння динаміки цих двох показників можна пояснити зниженням обсягів продажу в роки спаду зобов’язань.
Тому, для подальшого дослідження місця
податкового зобов’язання в ціні, слід визначити вплив чинників на оптову роздрібну ціну як результативний показник,
що можливо зробити за допомогою детермінованого факторного аналізу.
Здійснюючи факторний аналіз, важливим етапом є визначення типу детермінованої моделі об’єкта дослідження.
Оптово-відпускну ціну можна відобразити за допомогою адитивної моделі:
ОВЦ = С + М + Д +
+ ЗП + Н + А + ПЕ +
(1)
+ АВ + ВЗ + ФВ + Р + ПЗ,
де ОВЦ — оптово-відпускна ціна, С —
закуплена сировина, М — витрати на
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основні та допоміжні матеріали, Д — витрати на доставку молочної сировини,
ЗП — заробітна плата, Н — нарахування на заробітну плату, А — амортизація,
ПЕ — витрати на пальне та електроенергію, АВ — адміністративні витрати,
ВЗ — витрати на збут, ФВ — фінансові
витрати, Р — планова рентабельність,
ПЗ — податкове зобов’язання з ПДВ.
Для такого типу моделі слід проводити дослідження впливу різних чинників з використанням способу ланцюгових підстановок, який передбачає
поступову заміну базисної величини
кожного чинника в обсязі результативного показника на фактичну. Так, для
оцінки впливу першого фактору —
«молочної сировини», до розрахунку
береться його фактична величина, а
всіх інших факторів — базова та віднімається значення суми всіх базових
факторів. Для оцінки впливу другого
чинника — «основних та допоміжних
матеріалів» на результативний показник, розраховується різниця між сумою
всіх чинників, розрахованих за фактичними даними перший та другий, а всі
інші — за базовими та сумою всіх чинників розрахованих для оцінки першого (перший — фактичні дані, всі
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Таблиця 1
Розрахунок впливу чинників на оптово-відпускну ціну 1 т готової продукції, грн
№
2015 р.
2016 р.
Вплив
Вплив
Чинник
з/п
(базовий) (фактичний) чинника чинника, %
53385,3
59861,6
+6476,3
+83
1. Закуплена сировина
2. Витрати на основні та допоміжні
108,9
122,2
+13,2
+0,2
матеріали
3. Витрати на доставку молочної
544,7
610,8
+66,1
+1
сировини
5928,8
7095,7
+1167,0
+15
4. Заробітна плата
2033,5
1451,2
–582,3
–7
5. Нарахування на заробітну плату
156,6
116,0
–40,6
–1
6. Амортизація
7. Витрати на пальне та
2179,0
2443,3
+264,3
+3
електроенергію
4013,6
3822,2
–191,4
–2
8. Адміністративні витрати
1711,0
1484,8
–226,2
–3
9. Витрати на збут
1133,9
371,2
–762,7
–10
10. Фінансові витрати
3559,8
3869,0
+309,2
+4
11. Планова рентабельність
14951,0
16249,6
+1298,6
+17
12. Податкове зобов’язання з ПДВ
89706,1
97497,6
+7791,5
+100
Оптово-відпускна ціна
Примітка: складено автором.

інші — базові). Відповідно до такого
алгоритму поступово оцінюється вплив
кожного окремого чинника (табл. 1).
Обчисливши вплив 12 чинників на
оптово-відпускну ціну масла вершкового фасованого в двісті грамові пачки,
виявлено, що зміна результативного
показника спричинена на 83 % зростанням вартості молочної сировини, на
17 % — обсягу податкових зобов’язань
з податку на додану вартість, на 15 % —
величини заробітної плати, на 4 % —
запланованої рентабельності, на 3 % —
розміру витрат на пальне та електроенергію, 1 % — масштабу витрат на доставку молочної сировини, 0,2 % — обсягу витрат на тару. При цьому, слід
відзначити, що всі інші чинники здійснювали вплив у зворотному напрямку.
Отже, з проведеного аналізу можна
зробити висновок, що не всі чинники
впливають на формування оптово-відпускної ціни. Тут все залежить від того,
яку частку у її структурі займає той чи
інший елемент. Традиційно стабільною у структурі ціни залишається частка податку на додану вартість, що знаходиться на рівні 17 %. Звісно, зі зміною законодавчо встановленої ставки

ПДВ з 20 % до рівня пониженої на молокопродукти (за аналогом країн Європейського Союзу), що нам видається
цілком логічним після скасування в
Україні з 1 липня 2017 року державного
регулювання на соціально значимі товари, вплив цього чинника на оптово-відпускну ціну також зменшиться.
У розвиток наведеного вище, важливо оцінити як зміниться оптово-відпускна ціна на молочну продукцію при
зміні ставки податку (табл. 2), що важливо для прийняття рішень у регулюванні економіки за допомогою фіскальної політики. Зниження ставки ПДВ
забезпечить зниження податкового навантаження на молокопереробне підприємство та підвищить купівельну
спроможність споживачів молочної
продукції. При цьому важливо визначити оптимальну ставку податку.
Відповідно до проведених розрахунків в табл. 2, з’ясовано, що зниження
ставки податку на додану вартість на
1 % спричинить зменшення ціни на
0,8 %, обсягу податкових зобов’язань з
податку — на 5 %, суми ПДВ, що підлягає до сплати в бюджет — на 2,5 %. За
таких умов можливі два сценарії при-
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Вплив зміни ставки ПДВ на окремі показники підприємства
№
з/п

Показники

Ставка ПДВ 20 %
2015 р. 2016 р.

1. Оптово-відпускна
89706
ціна
2. Податкове
зобов’язання з ПДВ
14951
в структурі ціни на
масло вершкове
3. Податкове
зобов’язання з ПДВ, 9505687
всього
4. Сума ПДВ, що
підлягає сплаті до
7945153
бюджету
Примітка: складено автором.

Ставка ПДВ 19 %

Таблиця 2
Вплив
зміни
ставки,
%

+/-

2015 р. 2016 р.

+/-

97498

7792

88959

96685

7727

–0,8

16250

1299

14204

15437

1234

–5,0

8292310 –1213377 9030403 7877695 –1152708

–5,0

5536781 –2408372 7469869 5122166 –2347703

–2,5

йняття рішень суб’єктом господарювання. Перший полягає у зниженні
ціни на кінцеву продукцію, що призведе до зростання обсягів попиту, збільшення величини виручки, а отже і прибутку. Другий — в утриманні ціни на
тому ж рівні, попит при цьому залишиться теж на попередньому рівні, а
розмір потенційного зниження ціни забезпечить суб’єкту господарювання підвищення рентабельності та прибутку.
Тому, не залежно від того, який сценарій обере підприємство, в будь-якому
разі його прибуток зросте, а отже і зростуть надходження до Зведеного бюджету України за рахунок збільшення обсягу
сплати податку на прибуток. Внаслідок
таких змін, на макрорівні відбудеться перерозподіл у структурі податкових надходжень молокопереробних підприємств, а саме недоотримані кошти за рахунок зниження ставки ПДВ покриються внаслідок збільшення податкових зобов’язань з податку на прибуток.

Висновки і пропозиції. Таким
чином, встановлено, що податкове зобов’язання з ПДВ — це заборгованість
підприємства перед бюджетом, але
лише первинне його значення, яке нараховане на об’єкт оподаткування та
може бути зменшене на суму податкового кредиту. Податкові зобов’язання
із досліджуваного податку відіграють
вирішальну роль у встановленні оптово-відпускної ціни на молочну продукцію, оскільки становлять 17 % в загальній її величині. Виявлено, що при зміні ставки ПДВ на 1 %, ціна знизиться
на 0,8 %, частка податкового зобов’язання в структурі ціни зменшиться на
1 %, а надходження до бюджету від
ПДВ — на 2,5 %.
Дослідження функціонального зв’яз
ку між зміною ставки ПДВ та зміною
обсягів податкових зобов’язань податку
на прибуток молокопереробного підприємства стане перспективою подальших досліджень у цьому напрямку.
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