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СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
НЕЛЕГАЛЬНІЙ (НЕЗАКОННІЙ) МІГРАЦІЇ
Shynkaruk O. M., Dovhan V. I.
Strategic public administration in combating illegal (illicit) migration
Abstract. Based on SWOT-analysis SWOT-built integrated matrix management in combating illegal migration in Ukraine. Formed the basic elements of public administration
strategy in combating illegal (illicit) migration in Ukraine (mission, goals, objectives and
areas of implementation). Defined tasks such strategy: strengthening accountability for
illegal migration; reducing the number of illegal immigrants and committed their offenses; the creation of the National Center for combating illegal migration; facilitate the
voluntary return of illegal immigrants to their countries of origin in cooperation with
international and non-governmental organizations working in the field of migration.
Concretized defined areas of implementation strategies and set their sequence.
Key words: illegal (illicit) migration, public administration in combating illegal (illicit migration),
SWOT-analysis strategy for combating illegal (illicit) migration in Ukraine.
Актуальність теми. Сьогодні однією з характерних тенденцій розвитку
міжнародної міграції є неухильне зрос
тання масштабів нелегальної міграції, її
поширення пояснюється різними факторами економічного та суспільно-політичного характеру. Посилення імміграційного контролю в розвинутих країнах,
до яких спрямовано основні імміграційні
потоки, торкнулось практично всіх категорій мігрантів, обмежило можливості
легального в'їзду і стало причиною активнішого використання нелегальних
каналів. Це зумовлює необхідність
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розв'язання проблем у сфері протидії
нелегальній міграції спричиненої зростанням цього протиправного явища до
транснаціональних масштабів, появою
нових тенденцій, а також невтішною
статистикою світових організацій щодо
кількості нелегальних іммігрантів.
Важливий науковий внесок у дослідженні міграційних процесів зробили
вчені фахівці: Баланюк Д. [1], Гайдуцький А. [2], Картунов О. [3], Леончикас Т. [4], Малиновська О. [5], Пуригіна О. [6], Римаренко Ю. [7], Савченко О. [8], Хомра О. [9; 10]. Правові ас-

Шинкарук О. М., Довгань В. І.
Стратегічні засади державного управління у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції

пекти нелегальної міграції висвітлюються у роботах вчених юристів: Гарної І. [11], Коваленка В. [12], Олефіра В. [13], Сєрової І. [14], Сушка О. [15].
Незважаючи на підвищений інтерес
до міграційних процесів, активізацію наукових досліджень у сфері міграційної політики, необхідно визнати, що вкрай недостатньо наукової літератури, яка б являла
собою комплексні, системні дослідження
механізмів протидії нелегальній міграції на
території України, що й обумовлює актуальність та вибір теми дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад та розробка
практичних рекомендацій щодо удосконалення реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції в Україні.
Виклад основного матеріалу. Для
розробки відповідної стратегії першочергово необхідно проаналізувати
стратегічні альтернативи та визначитись із перспективами подальшого розвитку. З цією метою скористаємось
широковживаною методикою SWOT-аналізу, яка дає можливість систематизувати наявні внутрішні сильні та слабкі
сторони, а також визначити зовнішні
можливості та загрози. Систематизація
наявної в результаті аналізу інформації
дозволяє сформувати усі перспективи
матриці SWOT та визначити площину
можливих стратегій держави в управлінні процесами протидії нелегальній
міграції. Інтегрована SWOT-матриця,
побудована нами, представлена у табл. 1.
SWOT-аналіз процесу державного
управління у сфері протидії нелегальній міграції, на нашу думку, не містить
перспективи "сильні сторони-можливості", оскільки майже всі поточні можливості для удосконалення зазначеного
процесу полягають у перспективах міжнародного співробітництва України з
іншими державами та неурядовими організаціями, і спрямовані на подолання
наявних слабких сторін системи державного управління міграційними про-

цесами. Також у таблицях сформульовано базові стратегічні напрямки роботи держави, що дозволяють конкретизувати завдання у площині управління у
сфері протидії нелегальній міграції в
Україні. Як видно з табл. 1, сьогодні у
межах лише державної системи управління фактично неможливо реально
вплинути на чинники, що посилюють
проблемні тренди у питанні нелегальної міграції. Тому на поточному етапі
удосконалення системи державного
управління у сфері протидії нелегальній міграції в Україні найбільш актуальним та першочерговим нам видається
впровадження так званої "стратегії концентрації на вузьких місцях".
Дана стратегія передбачає першочергове вирішення проблем, які можуть бути
подолані у межах сучасної системи державного управління нелегальною міграцією. У першу чергу, це протидія нелегальній міграції, боротьба із організованими
злочинними угрупуваннями, що здійснюють організований трафік нелегалів та заходи інформаційно-просвітницького характеру, спрямовані на інформування населення про загрози нелегальної міграції.
Для реалізації даної стратегії, яка є
першим кроком у побудові ефективного
процесу державного управління у сфері
протидії нелегальній міграції в Україні,
необхідними організаційними змінами є
визнання провідної ролі Державної міграційної служби як органу, що має відповідати за коло міграційних питань.
Крім того, віднесення питань реалізації міграційної стратегії є на сьогодні актуальним не лише з позицій протидії
нелегальній міграції до України, а й протидії незаконній транзитній міграції. Використання однорідних методів вирішення даної проблеми (профілактика та
викриття організованих злочинних угрупувань, що займаються, як правило, побудовою каналів нелегальної міграції —
як транзитної, так і виїзної) дозволить па
ралельно вирішувати дві найактуальніші
міграційні проблеми української держави.
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Можливості

Таблиця 1

використання позитивного досвіду
у організації протидії нелегальній
міграції

залучення неурядових, благодійних
міжнародних організацій до участі у
боротьбі з торгівлею людьми

використання інформаційної,
методичної, організаційної та
фінансової допомоги інших країн та
міждержавних інституцій
співпраці з іншими країнами щодо
повернення нелегальних мігрантів
згідно договорів про реадмісію

високий рівень криміналізації
протиправної діяльності з незаконного
переміщення мігрантів

сприятливі умови для перебування
нелегальних мігрантів в країні

низький рівень
міграційного контролю
за іноземними студентами

недостатність адміністративних засобів
і механізмів контролю перебування
іноземців на території країни

діяльність досить великої кількості
національних діаспор та земляцтв на
території країни, які забезпечують
умови для нелегальної та
напівлегальної міграції, легалізації
нелегальних мігрантів, проведення
незаконних фінансових операцій,
втягування у протиправну
діяльність представників влади та
правоохоронних органів

активність громадян з країн Близького,
Середнього Сходу, Південно-Східної
Азії та Африки щодо отримання
українських віз
високий транзитний потенціал,
розвиненість транспортної
інфраструктури України та сусідніх
країн (Росії, Білорусії, Молдови) та
близьке географічне положення до
країн ЄС

Відсутній контроль за інформацією щодо міграції в ЗМІ, Інтернет

Примітка. Складено авторами

Слабкі сторони

Відсутня єдина інформаційна система щодо переміщень через
кордон та проживання в Україні
Населення недостатньо усвідомлює ризики нелегальної міграції

Нератифікована низка міжнародних угод у сфері нелегальної
міграції та торгівлі людьми
Фактичне уникнення покарань торговцями людьми через
корумпованість влади і органів правосуддя
Відсутня кримінальна відповідальність за певні дії, які можуть
сприяти торгівлі людьми
Відносно невисокі вимоги до ліцензування та перевірки діяльності
Стратегія "трансляції світового досвіду та
потенційних посередників нелегальної міграції (у т.ч. трудової)
Стратегія "концентрації на вузьких місцях" — першочергового вирішення проблем нелегальної
можливостей співпраці" — допоміжна
міграції та торгівлі людьми, з подальшою трансляцією набутого досвіду і позитивних змін на
стратегія для інтенсифікації змін, більш
Недостатній досвід і кваліфікація держслужбовців у боротьбі з
інші ланки процесу управління міграцією.
ефективної концентрації зусиль на
нелегальною міграцією
вузьких місцях процесу управління у
Відсутні чіткі принципи взаємодії з інституціями інших країн у
Подальше вивчення проблеми та проведення ґрунтовних досліджень з кількісного виміру
сфері протидії нелегальній міграції в
розкритті злочинів з нелегальної міграції та торгівлі людьми
питання, що стануть основою для розробки більш масштабних державних ініціатив.
Україні

Аналітичні перспективи

Загрози

Площина "слабкі сторони — загрози — можливості" SWOT-аналізу управління у сфері протидії нелегальній міграції в Україні
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Підвищенню ефективності реалізації зазначеної стратегії сприятиме, на
нашу думку, використання можливостей
міжнародної співпраці та трансляція світового досвіду для вирішення перелічених проблем. Тому стратегія "концентрації на вузьких місцях" логічно підкріплюється стратегією "трансляції світового досвіду та можливостей", завдяки
якій є шанс на прискорене усунення
слабких сторін в системі державного
управління у сфері протидії нелегальній
міграції в Україні. Варто наголосити, що
ця стратегія розглядається нами саме як
допоміжна, оскільки визначення цілей
та пріоритетів боротьби з нелегальною
міграцією та торгівлею людьми має проводитися саме виходячи з внутрішніх
інтересів української держави.
Ще одним необхідним кроком, без
якого реалізація стратегії "концентрації
на вузьких місцях", як і "трансляції світового досвіду", видається неефективною, є подальше вивчення кількісного
виміру проблеми нелегальної міграції і
торгівлі людьми.
Механізмом реалізації політики щодо
протидії нелегальній міграції має стати
дієва стратегія протидії нелегальній міграції. Наявність стратегії дасть змогу подолати низку негативних чинників у сфері
протидії нелегальній міграції, насамперед: ризик потрапляння у ситуацію,
пов'язаною з нелегальною міграцією; небезпека нелегальної трудової міграції; необізнаності громадян щодо злочинів у
сфері нелегальної міграції; неможливості
отримання допомоги від суб'єктів, які
вживають заходи у сфері протидії нелегальній міграції тощо. Основні складові
стратегії протидії нелегальній міграції в
Україні відображені на рис. 1.
Отже, місією стратегії є підвищення
рівня національної безпеки шляхом запобігання та протидії нелегальній міграції в
Україні. Цілями стратегії є формування
сприятливих умов для вжиття своєчасних
заходів щодо реалізації основних напрямів державної міграційної політики у

сфері протидії нелегальній міграції та координації діяльності органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування
в межах своїх повноважень у сфері міграції, для запобігання і нейтралізації існуючих та потенційних ризиків і загроз інтересам громадян, суспільства і держави
пов'язаних з нелегальною міграцією, а
також гарантувати підвищення ефективності прикордонного та внутрішнього
міграційного контролю задля зменшення
кількості нелегальних мігрантів та жертв
торгівлі людьми, збереження життя і здоров'я людини і громадянина та подальше
зміцнення міжнародних позицій та авторитету Української держави у сферах нелегальної міграції, трудової міграції тощо.
До завдань стратегії пропонуємо віднести: посилення відповідальності за нелегальну міграцію; зменшення кількості
нелегальних мігрантів та скоєних ними
правопорушень; створення Національного центру протидії нелегальній міграції; сприяння добровільному поверненню нелегальних мігрантів до держав їх
походження у співробітництві з міжнародними та громадськими організаціями, що працюють у сфері міграції.
Тому для подолання низки негативних чинників у сфері протидії нелегальній міграції, пропонуємо основні напрями реалізації стратегії та заходи з підвищення рівня національної безпеки щодо
запобігання та протидії нелегальній міграції. На нашу думку, основними напрямами реалізації в Україні такої стратегії є:
1. Формування системи міграційної
політики у сфері протидії нелегальній
міграції та її законодавчого забезпечення
в контексті національних інтересів.
2. Створення в Україні Національного центру протидії нелегальній міграції (далі — Національний центр), визначення його повноважень, підпорядкування та важелів впливу.
3. Підвищення ефективності заходів
у сфері управління міграцією щодо забезпечення державою гуманної та належної політики повернення.
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Стратегія протидії нелегальній міграції в Україні
Місія стратегії:
забезпечення належного рівня національної безпеки шляхом
запобігання та протидії нелегальній міграції в Україні

Забезпечити координацію діяльності
органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування в межах своїх повноважень у
сфері міграції, для запобігання і нейтралізації
існуючих та потенційних ризиків і загроз
інтересам громадян, суспільства і держави
пов'язаних з нелегальною міграцією

Забезпечити підвищення ефективності
прикордонного та внутрішнього міграційного
контролю задля зменшення кількості
нелегальних мігрантів та жертв торгівлі
людьми

Зміцнення міжнародних позицій
та авторитету Української держави у сферах
нелегальної міграції, трудової міграції

Сформувати сприятливі умови для вжиття
своєчасних заходів щодо реалізації основних
напрямів державної міграційної політики у
сфері протидії нелегальній міграції

Цілі стратегії

Завдання стратегії
Посилення відповідальності за нелегальну міграцію
Зменшення кількості нелегальних мігрантів та скоєних ними
правопорушень
Створення Національного центру протидії нелегальній міграції
Сприяння добровільному поверненню нелегальних мігрантів до держав
їх походження у співробітництві з міжнародними та громадськими
організаціями, що працюють у сфері міграції
Напрями реалізації стратегії
Формування системи міграційної політики у сфері протидії нелегальній
міграції та її законодавчого забезпечення в контексті національних
інтересів
Створення в Україні Національного центру протидії нелегальній
міграції, визначення його повноважень, підпорядкування та важелів
впливу
Підвищення ефективності заходів у сфері управління міграцією щодо
забезпечення державою гуманної та належної політики повернення
Посилення державного контролю за дотриманням міграційного
законодавства в Україні
Забезпечення міжнародної співпраці та співпраці з міжнародними та
громадськими організаціями з питань протидії нелегальній міграції
шляхом приєднання України до міжнародних угод, що регулюють
проблеми зовнішньої та внутрішньої міграції
Рис. 1. Базові елементи стратегії протидії нелегальній міграції в Україні
Примітка. Складено авторами
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4. Посилення державного контролю за дотриманням міграційного законодавства в Україні.
5. Забезпечення міжнародної співпраці та співпраці з міжнародними та
громадськими організаціями з питань
протидії нелегальній міграції шляхом
приєднання України до міжнародних
угод, що регулюють проблеми зовнішньої та внутрішньої міграції.
Розкриємо зміст запропонованих
нами напрямів.
Перший напрям необхідно спрямувати на формування сучасної системи міграційної політики у сфері
протидії нелегальній міграції та вдосконалення системи нормативно-правового регулювання у цій сфері та
адаптації національного законодавства до міграційного законодавства
Європейського Союзу, зокрема:
1) розробка формалізованого механізму, який забезпечуватиме систематичний аналіз міграційного законодавства Європейського Союзу у сфері протидії нелегальній міграції;
2) формулювання в нормативно-правових актах України чітких завдань компетентним органам державної
влади за стандартами європейської системи забезпечення міграційної безпеки
з протидії нелегальній міграції;
3) запровадження в практику протидії нелегальній міграції в Україні європейської інтегрованої системи аналізу
ризиків та загроз;
4) створення реєстру злочинів у
сфері нелегальної міграції з метою аналізування та управлінського реагування;
коригування, удосконалення вимог,
стандартів, програм;
5) створення Державної системи інтегрованого управління протидії нелегальній міграції;
6) удосконалення механізму координації та взаємодії діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямованих на реалізацію завдань
у сфері протидії нелегальній міграції;

7) створення ефективного механізму протидії нелегальній міграції, здатного урегульовувати міграційні процеси з урахуванням зміни суспільно-політичної, економічної та воєнної ситуації;
8) впровадження науково-технічних
досліджень у сфері управління міграційними процесами щодо протидії нелегальній міграції тощо.
Другим напрямом реалізації стратегії є необхідність створення в Україні
Національного центру протидії нелегальній міграції, визначення його повноважень, підпорядкування та важелів
впливу. Головним завданням Національного центру має стати:
1) ідентифікація ризиків та загроз у
сфері управління міграцією з протидії
нелегальній міграції;
2) моніторинг суспільно-політичної
та міграційної ситуації, що пов'язана з
протидією нелегальної міграції та внесення пропозицій щодо її корегування;
3) організація якісного візового режиму, який є одним із заходів контролю, націлений на сприяння законній
міграції та протидії нелегальній міграції, забезпечення державної безпеки та
громадського порядку;
4) синхронізація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади України, що мають компетенцію у сфері управління міграцією з
протидії нелегальній міграції;
5) стратегічне планування заходів
інтегрованого управління кордонами
для попередження і протидії нелегальній міграції;
6) імплементація міжнародних проектів і програм у сфері управління міграцією з протидії нелегальній міграції;
7) співпраця з міжнародними та громадськими організаціями у сфері протидії нелегальній міграції тощо.
Третій напрям передбачає комплексні
заходи у сфері управління міграцією
щодо забезпечення державою гуманної та
належної політики повернення. Для заохочення гуманного та добровільного по-
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вернення мігрантів з неврегульованим статусом повинні бути переглянуті юридичні, фінансові та процедурні аспекти процесу добровільного повернення, а саме:
1) виділення бюджетних коштів
для допомоги в добровільному поверненні (отримання державної допомоги
в добровільному поверненні для деяких категорій мігрантів, як неповнолітні, інваліди, літні люди, вагітні жінки,
особи, які зазнали будь-яких форм насильства і т. д.);
2) визначення ефективних оперативних заходів для забезпечення стимулів і прерогативи добровільного повернення над примусовим поверненням для максимально можливої кількості мігрантів;
3) розширена співпраця в галузі допомоги в добровільному поверненні з
міжнародними та громадськими організаціями.
Для посилення потенціалу відповідальних органів державного управління
у забезпеченні примусового повернення
мігрантів з території України потрібно:
1) забезпечити надання в достатньому обсязі послуг щодо матеріально-побутового забезпечення, медичної допомоги, психологічної допомоги, ефективного доступу до правової допомоги,
послуг перекладу особам, які утримуються в пунктах тимчасового перебування та місцях тимчасового утримання;
2) переглянути порядок міжвідомчого співробітництва та координації між
установами, відповідальними за контроль виконання процедури повернення;
3) легалізувати тимчасове перебування мігрантів, звільнених з пунктів
тимчасового перебування через неможливість їх видворення протягом певного терміну;
4) законодавчо встановити заходи,
альтернативні утриманню іноземців та
осіб без громадянства в пунктах тимчасового розміщення, та правові умови для
їх застосування, а також передбачити
обов'язковий періодичний судовий пе-
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регляд доцільності утримання з відповідними гарантіями правового захисту;
5) встановити більш конкретні критерії для прийняття управлінських рішень про заборону щодо подальшого
в'їзду в Україну при примусовому поверненні та примусовому видворенні;
6) вивчити можливості підтримки
реінтеграції в країнах походження громадян третіх країн, що підлягають реадмісії з України, включаючи залучення
європейських фондів;
7) проводити  постійну  роботу
щодо переговорного процесу і укладення угод про реадмісію з важливими країнами походження та транзиту
мігрантів з неврегульованим статусом
в Україні [16].
Наступним напрямом є посилення
державного контролю за дотриманням
міграційного законодавства в Україні.
З огляду на зазначене необхідно:
1) створити підсистему з питань нелегальної міграції, як частину Єдиної
інформаційно-аналітичної
системи
управління міграційними процесами,
для обробки даних щодо процедур, які
застосовуються до мігрантів з неврегульованим статусом;
2) удосконалити методологію виявлення нелегальної міграції всередині
країни, аналіз ризиків та загроз (звітування відповідних державних органів
та аналіз на регіональному і центральному рівні);
3) запровадити чіткий механізм взаємодії, координації та співпраці між
відповідними установами щодо контролю за дотриманням міграційного законодавства;
4) забезпечити функціонування фінансового механізму на рівні держави
для потреб системи державного управління міграційними процесами з виявлення нелегальних мігрантів всередині
країни тощо.
Наголошуємо, що усі заходи імміграційного державного контролю повинні бути розроблені таким чином,
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щоб вони відповідали стандартам
фундаментальних прав, а їх інтенсивність і види втручань мають бути пропорційними ризикам нелегальної міграції та можливим загрозам від порушень, що виникають.
Останнім напрямом передбачається
забезпечення міжнародної співпраці та
співпраці з міжнародними та громадськими організаціями з питань протидії
нелегальній міграції шляхом приєднання України до міжнародних угод, що
регулюють проблеми зовнішньої та
внутрішньої міграції, а саме:
1) практичного використання політичних рішень, міжурядових механізмів, розроблених Міжнародною конференцією з питань боротьби з неконтрольованою нелегальною міграцією та спрямованих на стримування напливу іммігрантів до Східної та Центральної Європи;
2) реалізації спеціальних "Програм
сприяння добровільному поверненню", що здійснюються Міжнародною
організацією з міграції;
3) використання здобутків Будапештської групи, особливо щодо міжнародної криміналізації незаконного переправлення людей, виконання угод стосовно зворотного допуску, проблеми
міжнародного обміну інформацією у
сфері нелегальної міграції та незаконного переправлення людей, розробки проектів, спрямованих на сприяння країнам
Центральної та Східної Європи, міжнародної співпраці стосовно повернення
нелегальних мігрантів на Батьківщину;
4) міжнародної співпраці щодо
протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні;
5) реалізації проектів громадських
організацій в рамках адвокаційної ініціативи Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми;

6) участі представників Міністерства
внутрішніх справ України, Державної
прикордонної служби України, Служби
безпеки України у засіданнях робочих
підгруп ГУАМ з боротьби з торгівлею
людьми та нелегальною міграцією з метою аналізів результатів протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції в
державах-членах ГУАМ;
7) співпраці з європейськими безпековими агенціями, "Європол", "Євроюст", "Фронтекс", "Євродак", які
наділені країнами ЄС повноваженнями
з протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми;
8) співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним центром "Ла Страда — Україна".
Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи
вищенаведене зазначимо, що розробка
стратегії та її подальша реалізація як
комплексу базових положень державної міграційної політики з протидії нелегальній міграції в Україні дасть змогу
визначити структурну схему цілей та
заходів, спрямованих на подолання
кризової ситуації у сфері протидії нелегальній міграції. Це дасть можливість
забезпечити системний підхід у розробленні та реалізації окремих практичних заходів і комплексних цільових
програм у сфері управління міграцією
та протидії нелегальній міграції, а також
гарантувати їх економічність, результативність та необхідний рівень державного контролю.
Оскільки жодна Національна стратегія не може гарантувати абсолютну
безпеку, то очевидно, що потрібно намагатися досягти такого рівня ризику
та загроз в міграційній сфері, який
можна розглядати як допустимий.
Перспективою подальших розвідок
даної проблематики є, на наш погляд,
дослідження, що спрямовані на реалізацію основних напрямів державної
міграційної політики у сфері протидії
нелегальній міграції.
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ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ У
СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
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Problems of the harmonization of terminology in combating human trafficking
sphere in the process of approximation Ukraine legislation to EU legislation
Abstract. The article deals with the problem of the combating human trafficking. It
describes the basic directions of improvement anti-trafficking Law of Ukraine, taking
account of European legislation standards. The attention is focused on issues relating to
the formulation of such concepts as "human trafficking", "position of vulnerability",
"human exploitation" and others.
It describes the problems of inconsistencies in the wording of the terms between laid
down in the EU legislation and the legislation of Ukraine. The author proposes necessary
for consolidate at the specialized law of combating human trafficking and at the Criminal
Code of Ukraine definitions. He offers convincing arguments to each proposal.
Key words: trafficking people, child trafficking, recruitment, transportation, harboring, transfer or receipt of a person for the purpose of exploitation, sale and purchase of human, exploitation of human,
position of vulnerability.
В багатьох сучасних вітчизняних та
міжнародних нормативно-правових актах велику увагу приділено питанням
протидії торгівлі людьми. На перший
погляд, такий підхід навіть викликає
здивування: чому, майже не згадуючи
про сотні інших, ми раз за разом говоримо саме про цей різновид злочинів.
На наш погляд, питання саме у масштабності тих наслідків, які здатне спричинити поширення цього явища для
людства. По-суті, стримуючи поширення торгівлі людьми ми запобігаємо
поверненню суспільства до рабовласництва. Ця думка, хоча і виглядає дещо
пафосно, проте відображає реальний
стан справ. Адже в умовах кричущої
різниці між рівнем життя у різних країнах, грань між використанням дешевих
людських ресурсів та рабством стає дедалі тоншою. В таких умовах безкарне
існування будь-яких (навіть не най-

18

більш небезпечних) сучасних форм
експлуатації людини деморалізуватиме
людство та стане суттєвою перешкодою подальшого розвитку ідей, закладених в Загальну декларацію з прав людини 1948 року.
Згідно з міжнародними стандартами
торгівля людьми вважається серйозним
злочином, який часто вчинюється в
рамках організованої злочинності та є
грубим порушенням основних прав
людини. Відповідно до статті 5 Хартії
основних прав Європейського Союзу,
торгівля людьми забороняється поряд
із забороною утримання людини у рабстві чи підневільному стані й залученням її до підневільної чи обов'язкової
праці. Попередження і боротьба з торгівлею людьми є одним з пріоритетів
для країн Європейського союзу.
В статтях 16 та 22 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,

Орлеан А. М. Проблеми узгодження термінології у сфері протидії торгівлі людьми
в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони, передбачено необхідність
спільного вирішення питань протидії
торгівлі людьми [1].
Дослідженню окремих, в тому числі
й термінологічних питань, пов'язаних
із протидією торгівлі людьми приділяли увагу: В.І. Борисов, В. О. Іващенко,
В. А. Козак, В. В. Кузнецов, В. М. Куц,
Я. Г. Лизогуб, М. І. Хавронюк, С. Д. Шапченко та багато інших науковців. Проте
питання відповідності вітчизняної термінології у розглядуваній сфері термінології, закріпленій у законодавчих актах ЄС
належною мірою не опрацьовано.
Враховуючи викладене, метою цієї
публікації є ґрунтовний аналіз основних термінів та формулювань, використаних у вітчизняному законодавстві на предмет відповідності європейським стандартам й надання рекомендацій щодо їх удосконалення.
Міжнародне законодавство містить
низку нормативно-правових актів, присвячених питанням протидії торгівлі
людьми. Основними з них є Протокол
про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і
покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН про транснаціональну організовану злочинність 2000 року (далі —
Палермський Протокол), Факультативний протокол до Конвенції про права
дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої
проституції  і  дитячої  порнографії
2000 року, Конвенція Ради Європи про
заходи щодо протидії торгівлі людьми
2005 року (далі — Конвенція Ради Європи), а також Директива 2011/36/EC Європейського Парламенту та Ради щодо
запобігання та боротьби з торгівлею
людьми і захисту її жертв 2011 року.
Зазначені документи переважно мають спільну термінологію, містять
спільні ідеї та спрямовані до єдиної
мети — протидіяти торгівлі людьми.
Проте спеціалізованим законодавчим

актом з цього напряму, сфера дії якого
поширюється саме на Європейський
Союз є Директива 2011/36/EC Європейського Парламенту та Ради щодо
запобігання та боротьби з торгівлею
людьми і захисту її жертв 2011 року
(далі — Директива 2011/36/EC).
Передбачене в пункті а) статті 4 Конвенції Ради Європи поняття "торгівлі
людьми" відповідає наведеному у статті
3 Палермського Протоколу. Згідно з
ним, "торгівля людьми" означає найм,
перевезення, передачу, приховування
або одержання осіб шляхом погрози або
застосування сили чи інших форм примусу, насильницького викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою
або уразливим станом або наданням чи
отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, яка має владу над іншою особою, для експлуатації.
У Директиві 2011/36/EC торгівля
людьми, розглядається як правопорушення та визначається наступним чином: "вербування, перевезення, передача, приховування або одержання осіб, в
тому числі обмін або передача контролю над цими особами шляхом загрози
або застосування сили або інших форм
примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або безпорадним станом, або шляхом підкупу, у
вигляді платежів або вигод для одержання згоди особи, яка контролює
іншу особу, для цілей експлуатації.
Як бачимо, це визначення по суті
відповідає наведеному в Конвенції Ради
Європи та Палермському протоколі й
вочевидь має бути імплементованим до
вітчизняного законодавства.
В Законі України "Про протидію
торгівлі людьми" 2012 року, торгівлю
людьми визначено як "здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а
так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання
людини, вчинені з метою експлуатації,
у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу,
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уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового
становища або матеріальної чи іншої
залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином".
Зважаючи на наведені вище європейські стандарти у зазначеній сфері, а
також на традиційні для вітчизняної
юридичної техніки підходи, зазначене
визначення потребує удосконалення з
наступних міркувань.
Насамперед, воно не передбачає
відповідальності за передачу людини
за плату, в той час як ці дії охоплюються наведеними вище міжнародними
визначеннями. В міжнародних документах такі дії сформульовані у дещо
незвичний для вітчизняної юридичної
системи спосіб словами "наданням чи
отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, яка має владу
над іншою особою" у ст. 4 Конвенції
Ради Європи, або словами: "шляхом
підкупу, у вигляді платежів або вигод
для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу" у ст. 2. Директиви
2011/36/EC. Проте немає жодного
сумніву, що, такі дії охоплюють, насамперед, купівлю-продаж. Крім того,
в статті 149 КК України такі дії охоплюються словами "купівля-продаж"
й, на наш погляд, мають аналогічним
чином бути закріплені в Законі України "Про протидію торгівлі людьми".
Віднесення до способів вчинення
цього злочину "шахрайства" вважаємо
некоректним через те, що зазначений
термін є сталим в кримінальному законодавстві України й використовується
для назви одного зі злочинів проти
власності й, враховуючи на це, не може
бути використаним для позначення
способу вчинення торгівлі людьми.
Зважаючи на змістове навантаження
використаного в англомовній версії Директиви 2011/36/EC слова "fraud", яке
є доволі багатозначним, на наш погляд,
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доцільно обмежитись його розумінням
в сенсі "обману". Саме "обман", на наш
погляд, має бути закріпленим в якості
способу вчинення торгівлі людьми.
Відповідно до пункту а) статті 4
Конвенції Ради Європи, експлуатація
включає в себе, принаймні, експлуатацію проституції інших осіб чи інші
форми сексуальної експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство чи
подібну до рабства практику, поневолення або вилучення органів. Натомість, Директива 2011/36/EC, виходячи із конкретних сучасних практичних
потреб, пропонує більш широкий погляд на поняття експлуатації людини.
Зокрема зазначається, що у контексті цієї Директиви, примус до жебрацтва слід розуміти як форму примусової
праці або послуг, визначених в 1930
Конвенції МОП № 29 про примусову
або обов'язкову працю. Таким чином,
експлуатація жебрацтва, в тому числі
використання залежної людини, що є
жертвою торгівлі, для жебракування,
підпадає під сферу визначення торгівлі
людьми тільки тоді, коли наявні всі елементи примусової праці чи послуг. З
огляду на відповідне прецедентне право, законність будь-якої можливої згоди
на таку працю або послуги повинна
оцінюватися на індивідуальній основі в
кожному конкретному випадку. Проте,
коли мова йде про дитину, жодна згода
не може вважатися дійсною. Зважаючи
на велику кількість випадків експлуатації українців (особливо — дітей) для жебракування, зазначене положення є
надзвичайно актуальним для України.
Крім того, Директивою 2011/36/
EC до різновидів експлуатації віднесено
експлуатацію злочинної діяльності. Вираз "експлуатація злочинної діяльності"
слід розуміти як експлуатацію особи
для вчинення, inter alia, кишенькових
крадіжок, крадіжок з магазинів, торгівлі
наркотиками та інших аналогічних видів діяльності, які підлягають покаранню і мають на меті фінансову вигоду.

Орлеан А. М. Проблеми узгодження термінології у сфері протидії торгівлі людьми
в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Окремо Директивою 2011/36/EC
акцентовано увагу на торгівлі людьми з
метою вилучення органів, яка представляє собою серйозне порушення людської гідності та фізичної недоторканності, а також, на такій поведінці, як
незаконне усиновлення або примусові
шлюби, оскільки ці діяння містять складові елементи торгівлі людьми.
Розкрите у Конвенції Ради Європи
та розширене в Директиві 2011/36/EC
поняття експлуатації людини вочевидь
потребує розкриття й у розглядуваному
в Законі України "Про протидію торгівлі людьми". В ньому необхідно вказати такі різновиди експлуатації, як експлуатацію проституції інших осіб чи
інші форми сексуальної експлуатації,
примусову працю чи послуги, у тому
числі жебрацтво, рабство або практики,
подібні до рабства, підневільний стан,
вилучення органів, експлуатацію злочинної діяльності. Крім того, до передбачених законом різновидів експлуатації
доцільно включити передбачені ст. 149
КК України: використання в порнобізнесі, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) з метою наживи,
примусову вагітність, використання у
збройних конфліктах. Також, важливо
сформулювати перелік різновидів експлуатації в такий спосіб, щоби він не був
вичерпним й міг охоплювати появу
будь-яких нових різновидів експлуатації.
При цьому, варто визнати, що розглянуті визначення експлуатації по-суті
не наводять ознак цього явища, а лише
перераховують її різновиди. Зважаючи
на це, на наш погляд, було би корисним
виділити комплекс ознак, що дозволятимуть відрізняти це явище від інших.
Аналіз низки зловживань, віднесених міжнародними стандартами та кримінальним законодавством України до
експлуатації, дозволяє констатувати, що
в юридичному сенсі характерною сутнісною рисою цього явища, насамперед є використання людини як джерела,
речі або інструмента саме для отриман-

ня певного зиску. В літературі цю ознаку експлуатації називають економічним
критерієм, що передбачає "привласнення результатів чужої праці, використання її корисних властивостей" [1, с. 30].
Таке "прагнення до матеріального
збагачення, вигоди, багатства за рахунок праці інших осіб" [2, с. 54] зазвичай
називають корисливістю. Її розглядають як деформацію суспільної свідомості і психології, змістом якої є протиріччя між прагненням людей отримувати
матеріальну вигоду та необхідністю це
робити законним шляхом [3, с. 16] або
як "прагнення до матеріального збагачення, вигоди, багатства за рахунок
праці інших осіб" [2, с. 54].
У кримінології прийнято вважати,
що корисливі спонукання можуть бути
спрямовані як на отримання матеріальної
вигоди для винного чи інших осіб, так і
на звільнення від матеріальних витрат
[2, с. 112]. В нашому випадку корисливість нерозривно пов'язана саме з використанням біологічних та соціальних
властивостей людини — її здатністю
бути донором крові, органів чи тканин,
виконувати певну інтелектуальну чи фізичну роботу, збуджувати та задовольняти сексуальний потяг. Тому не можуть
розглядатись як експлуатація, наприклад,
корисливі злочини проти власності, предметом яких є майно та право на майно.
Отже, корисливість є обов'язковою ознакою кримінально караної експлуатації.
Крім того, для визнання певної діяльності експлуатацією людини деякі
автори пропонують виділяти вольовий критерій, що передбачає застосування відносно особи, котра експлуатується, примушування, обману, використання стану залежності [1, с. 30].
Варто погодитись із тим, що протиправний насильницький вплив на
волю, її фальсифікація обманом чи ігнорування (при застосуванні непереборної сили), або навіть недобросовісне використання згоди особи, котра
перебуває в уразливому стані, можуть
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свідчити про наявність експлуатації.
Крім того, зазначені способи незаконного впливу на людину можуть утворювати протиправність посягання.
Передбачені в кримінальному законодавстві різновиди експлуатації є протиправними діяннями. Як відомо, кримінальна протиправність є суб'єктивним
вираженням суспільної небезпечності, її
юридичною, правовою оцінкою, закріпленою в законі [4, с. 69]. При цьому
суспільна небезпечність експлуатації, як
правило, об'єктивується в реальній небезпечності способу використання людини
або в тому, що використовується дитина .
Більшість таких зловживань пов'язана з застосуванням насильства та погрозами. Крім того, суспільна небезпечність використання людини може також бути обумовленою обманом або
використанням уразливого стану. Отже,
протиправність як ознака кримінально
караної експлуатації полягає саме в
тому, що її конкретні суспільно небезпечні види передбачені кримінальним
законодавством в якості злочинів.
Ураховуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне кримінально карану
експлуатацію (далі — експлуатація) визначити як корисливе протиправне використання іншої людини.
Використання людини В. Попов
розглядає як "властиве праву власності
та вчинюване відносно людини, якою
володіють, повноваження, що полягає у
використанні її інтелектуальної, творчої
чи фізичної праці, примушуванні до
надання сексуальних послуг, дій сексуального характеру, проституції, виготовлення порнографічної продукції, а
також примусовому сурогатному материнстві та примусовому використанні
його в якості донора" [5, с. 10].
Такий підхід в цілому можна вважати вірним за винятком твердження про
обов'язковість факту володіння людиною, який зазвичай свідчитиме про
крайню ступінь експлуатації, якою є рабство. Конвенція про рабство 1926 року
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під рабством розуміє положення чи стан
особи, відносно якої здійснюються деякі
або всі повноваження права власності.
Особа, яка перебуває в такому стані чи
положенні визнається рабом. Проте
саме повноваження володіння дає реальну владу над рабом [5, с. 10]. Його
відсутність виключатиме факт рабського використання, проте не виключатиме факту експлуатації людини, для якого буде достатньо, наприклад, обману
як ознаки, що свідчить про протиправність, та корисливого мотиву.
Незважаючи на те, що в юридичній
літературі протиправність нерідко вважають складовою корисливого мотиву [6, с. 156], у нашому визначенні її свідомо зазначено окремо, як самостійну
ознаку кримінально караної експлуатації людини. Справа в тому, що на практиці корисливе діяння не обов'язково є
протиправним. Воно може бути вчинене і в рамках так званого правомірного
зловживання правом, тобто зловживання, що спричиняє шкоду неохоронюваним законом відносинам. [7, с. 41]
Яскравим прикладом цього є значна
частина корисливих комбінацій головного героя відомого твору Іллі Ільфа та
Євгенія Петрова — Остапа Бендера, котрий намагався дотримуватись кримінально-правових заборон.
Закон України "Про протидію торгівлі людьми" потребує доповнення наведеним у Директиві 2011/36/EC тлумаченням поняття "уразливий стан",
який за змістом цього документа "означає ситуацію, в якій особа не має реальної або прийнятної альтернативи, окрім як підкоритися зловживанню". Наведене визначення містить максимально сконцентровану ідею пояснення ситуації, в якій перебуває особа. На наш
погляд, таке визначення було би корисним для вирішення практичних проблем, пов'язаних із різним тлумаченням
цього терміну, наведеного в ст. 149
КК України. Згідно примітки 2 до цієї
статті, "під уразливим станом особи

Орлеан А. М. Проблеми узгодження термінології у сфері протидії торгівлі людьми
в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС

слід розуміти зумовлений фізичними
чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи,
який позбавляє або обмежує її здатність
усвідомлювати свої дії (бездіяльність)
або керувати ними, приймати за своєю
волею самостійні рішення, чинити опір
насильницьким чи іншим незаконним
діям, збіг тяжких особистих, сімейних
або інших обставин". Навіть поверховий погляд на це визначення дозволяє
побачити, що за дрібними деталями у
ньому загублено основну ідею, яка є
надзвичайно простою й повинна бути
обов'язково озвученою як в Законі
України "Про протидію торгівлі людьми" так і в статті 149 КК України.
Викладене дозволяє дійти висновку
про наявність низки термінологічних невідповідностей законодавства України європейським стандартам з протидії торгівлі людьми. В таких умовах очевидною є
необхідність удосконалення національного законодавства шляхом внесення
змін до визначення низки категорій.
Зокрема, в Законі України "Про протидію торгівлі людьми" визначення
"торгівлі людьми" має бути приведене у
відповідність до міжнародних стандартів
та узгоджене із диспозицією статті 149
КК України. Торгівлю людьми доцільно
визначити як: "купівлю-продаж або
здійснення іншої незаконної угоди щодо
людини, а так само вербування, перемі-

щення, переховування, передачу або
одержання людини, вчинені з метою
експлуатації з використанням обману,
шантажу, уразливого стану людини або
із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням
службового становища або матеріальної
чи іншої залежності від іншої особи".
Закон України "Про протидію торгівлі людьми" потребує доповнення наведеним Директиві 2011/36/EC тлумаченням поняття "уразливий стан", який
може бути визначений як "збіг обставин, за яких особа не має реальної або
прийнятної альтернативи, окрім як підкоритися зловживанню".
Крім того, в названому законі доцільно визначити поняття експлуатації, як "використання особи у порнобізнесі, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної
експлуатації, примусову працю або
примусове надання послуг, у тому числі примусове жебрацтво, рабство або
звичаї, подібні до рабства, підневільний
стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над
людиною без її згоди, усиновлення
(удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, експлуатацію злочинної
діяльності, використання у збройних
конфліктах або вчинення будь-якого іншого корисливого протиправного використання іншої людини.
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ДИСПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ
НА ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ КАРТІ

Fedulova I. V., Kulakovskyi K. O.
The disposition of Ukraine on the global economic map
Abstract. The world economy growth in terms of gross domestic product, supported by
external and internal factors, is examined in this research. The key macroeconomic
indicators of Ukraine, the growth dynamics of GDP per capita are compared to the
indicators of other countries and core factors that influence the formation of trade
balance of Ukraine are identified.
Thereupon, there is a necessity of a thorough study of theoretical and methodological
principles of conventional ways of conducting a research on a country development, as
well as the need to use a number of alternative indexes, which will ensure the identification
of the major factors that affect the development prospects of competitiveness of Ukraine.
Key words: disposition, gross domestic product, foreign trade balance of Ukraine, world
economy, national debt, gross capital formation, export, import, unemployment,
inflation.
Сучасний світовий простір характеризується різноманіттям технологічних
відкриттів, що сприяють глобальним
економічним змінам як у міжнародних
масштабах так і в регіональних. Кожна
окрема держава здійснює певну політику на міжнародній арені, реалізуючи
свої зовнішньополітичні функції.
Після Другої світової війни склалася
принципово нова система міжнародних відносин, яка від притаманної їй до
того багатополярності доволі швидко
трансформувалася в біполярну. Біпо-

лярна або двополюсна система полягала в існуванні двох інституалізованих
альянсів, підтриманих ідеологічними
відмінностями, що припускає постійний взаємний конфлікт. Дана модель
була підкріплена економічними можливостями (в тому числі, відмінністю типів економік — соціалістичної і капіталістичної), а також військовою силою
обох наддержав, тобто Сполучених
Штатів Америки і Союзу Радянських
Соціалістичних Республік. Обидві держави володіли ядерним потенціалом,
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але вони провадили швидше політику
залякування, ніж безпосередню воєнну
конфронтацію. Великомасштабні війни
були замінені гонкою озброєнь, хоча Радянський Союз наголошував, що це надзвичайно небезпечний шлях і тому політика даної держави була направлена на
скорочення ядерної зброї. Данні умови
свідчили про відсутність рівноваги в
міжнародній політиці, обидва блоки
прагнули ствердження своєї могутності.
Разом з внутрішньою трансформацією
країн східного блоку і розпадом Радянського Союзу, ця модель міжнародних
відносин перестала існувати. Виникнення на пострадянському просторі незалежних держав вимагали негайної трансформації відносин між колишніми
союзними республіками єдиної країни у
відносини міждержавні з урахуванням
динаміки геополітичних процесів.
Глобалізаційні процеси, що розпочались з 70–80-х років ХХ століття продовжуються і донині у світовій економіці, започаткували залучення у сферу
міжнародних економічних зв'язків фактично всіх країн світу. В умовах постбіполярного світу економічна стабільність і процвітання країн Європейської
спільноти були забезпечені наявною
системою міжнародної безпеки. Радикальні зміни у міжнародній торгівлі, у
процесах руху капіталу, міграційних потоках трудових ресурсів, валютних відносинах обумовили вичерпаність західної моделі безмежного економічного
зростання, обмеженість властивого цій
моделі універсалізму, загострення протиріч соціального і екологічного витоків, включаючи втрату колективної
ідентичності в розвинених індустріальних співтовариствах.
На сучасному етапі історичного
розвитку диспозиція України в глобальному економічному просторі потребує
гармонійного врахування основних світових геополітичних тенденцій, зовнішніх та внутрішніх факторів, які суттєво впливають на процес реалізації її
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національних інтересів. Попри те, що
хоча сьогодні, здається, вже не підлягає
сумніву той факт, що Україна, виходячи з демократичного вибору й геополітичного становища країни, достатньо
чітко визначила за мету соціально-економічного розвитку європейську та євроатлантичну інтеграцію й закріпила
відповідні положення законодавчо, їхня
реалізація не видається ні простою, ні
швидкою, а передбачає довготривалу і
багаторівневу роботу.
На сьогодні існуюча економічна модель України себе вичерпала, так як нещодавно відсталі країни Сінгапур, Румунія, Грузія тощо, які відмовилися від
низькотехнологічної моделі, не тільки
обігнали, але і прискорено йдуть від нас
у відрив. Підтвердженням є проведені
нами дослідження щодо зростання світової економіки за показником внутрішнього валового продукту — приріст % ВВП річний (табл. 1 та рис. 1, 2).
У 2015 році ВВП України знизився на
31,25 %, серед досліджуваних країн це
найнижчий показник та зниження
ВВП, незначне, спостерігається тільки у
Молдови на 0,5 %, яка також як Україна
намагається вступити до Євросоюзу (ЄС).
Зростання ВВП у Грузії започаткувалось з 1995 року і до сьогодні, за винятком 2009 року де відбулося зниження
даного показника у зв'язку з наслідками
світової фінансової кризи 2008 року.
Пострадянські країни такі як: Латвія,
Литва і Естонія (які є вже членами ЄС)
мають також позитивні зміни щодо
внутрішнього валового продукту починаю з 1996 року і дотепер.
Світовий показник ВВП за досліджуваний період щорічно зростав і на
кінець досліджуваного періоду зростання склало 2,47 %. Одним із кращих
прикладів щодо досліджуваних країн є
Румунія, яка на початок періоду (1991 рік)
мала негативні наслідки щодо ВВП, а
саме зменшення ВВП на 12,92 % по відношенню до попереднього року.
У 2015 році Румунія серед досліджува-
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Таблиця 1

Світ

Країни

Динаміка зростання світової економіки за показником приросту ВВП (річний %)*

Федулова І. В., Кулаковський К. О.
Диспозиція України на глобальній економічній карті
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Рис. 1. Динаміка змін показника ВВП України порівняно зі світовим показником*
*розраховано автором на основі [1]
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Рис. 2. Динаміка змін показника ВВП України порівняно з іншими державами*
*розраховано автором на основі [1]
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них країн займає друге місце по зростанню ВВП (3,74 %) після Китаю, у якого
зростання показника склало 6,9 %. Як
що порівнювати показник ВВП Румунії
з показником ВВП України, то з початку досліджуваного періоду у Румунії
(1991 рік) зниження ВВП склало 12,92 %,
а в Україні 6,35 % (що приблизно в 2 ра
зи менше), і також були роки коли показник в Україні зростав порівняно з
Румунією значно більше (у 2011 році:
Україна на 21,58 %, Румунія на 5,59 %; у
2005 році: Україна на 32,77 %, Румунія
на 4,17 % тощо). Румунія одна з країн у
якої шлях до вступу ЄС був тривалим і
набагато складнішим порівняно з іншими країнами Центральної та Східної
Європи, які після розпаду соціалістичної системи також обрали курс на європейську інтеграцію. На сьогодні економічний стан України подібний до стану
Румунії, яка також відставала від високорозвинених держав-членів Євросоюзу.
Вступ Румунії до Європейського
Союзу 1 січня 2007 р. був результатом
послідовних зусиль, здійснених цією
країною впродовж останніх років на
шляху європейської інтеграції, завершуючи 16-річний перехідний період
від тоталітарно-диктаторського комуністичного режиму до сучасної демократичної держави, заснованої на верховенстві права, ринковій економіці та
прогресивній соціальній політиці. На
нашу думку, вітчизняним політикам і
уряду необхідно проаналізувати позитивні та негативні кроки Румунії до
вступу в ЄС та врахувати в подальших
кроках щодо євроінтеграції.
В нових умовах господарювання виникає об'єктивна необхідність оцінювання конкурентоспроможності країн у
глобальному контексті, а не на національному чи регіональному рівнях.
Нами проаналізовано статистичні дані,
що характеризують динаміку змін ВВП,
сальдо зовнішньоторговельного балансу, рівень безробіття, коефіцієнт демографічного навантаження тощо (табл. 2).
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Динамічний аналіз основних макроекономічних показників України (табл. 2
та рис. 3) за досліджувані роки дозволив
виявити такі тенденції: найвищі темпи
зростання ВВП характерні для 2005–
2008 років, у 2009 році наслідки глобальної фінансової кризи призвели до
зниження показника на 34,87 %, але вже
у наступному 2010 році ситуація стабілізувалась і відбулося зростання ВВП на
16,37 %. Тенденція щодо зростання
ВВП в наступні 2011–2013 роки також
свідчить про інфляційні процеси в країні в зв'язку з ростом цін на товари та
послуги з одночасним скорочення обсягів виробництва, споживання (надання) цих товарів (послуг), що не могло
не позначитись на зниженні купівельної спроможності населення та його
добробуті. У 2014 році ціни зросли на
50 % у порівнянні з 2013 роком. Особливо важким для економіки країни
став 2015 рік, де зниження темпів показника ВВП склало 31,25 %. Спостерігається зниження темпів зростання світового експорту товарів, який за підсумками 2015 року зменшився на 199,30 %
і склав 55,77 % у ВВП. Обсяг імпорту за
досліджувані роки мав нестабільну тенденцію: у 1991–1994 роки відбувалося зниження, у 1995–1996 роках —
зростання, у 1997–1999 роках — зниження, у 2000–2008 роках — зростання,
на кінець досліджуваного періоду —
зниження на 33,15 %. Розрахунок сальдо зовнішньоторговельного балансу
України, яке також за 1990–2015 роки
показує різнопланове коливання показника дозволяє визначити пріоритет імпорту над експортом, а це, своєю чергою, дає можливість сформулювати
економічні пропозиції на національному рівні економіки стосовно досягнення додатного сальдо. Проведені дослідження свідчать, що майже за всі
досліджувані роки сальдо зовнішньоторговельного балансу України мало
від'ємне значення і починаючи з 2005 ро
ку даний показник зростає і в 2008 році
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Показники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
Рівень інфляції,%
415,8 66,1 18,1 12,0 27,4 23,1 9,9
5,1
8,2 15,2 24,6 14,9 22,8 28,6 13,1 13,8 14,1 7,8
3,2 15,7 40,2
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–0,4 –0,5 –0,5 –0,5 –0,5 –0,5 –0,5 –0,5 –0,4 –0,4 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,2 –0,2 –0,2 –0,1 –0,1 –0,1 –0,2
Тривалість життя
67,1 66,9 67,3 68,0 68,2 67,9 68,3 68,3 68,2 68,2 68,0 68,1 68,2 68,3 69,2 70,3 70,8 70,9 71,2 71,2
населення, роки
абсолютний приріст
–0,7 –0,3 0,4
0,7
0,2 –0,3 0,4
0,0 –0,1 0,0 –0,2 0,1
0,1
0,0
0,9
1,1
0,5
0,1
0,2
0,0 –71,2
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фічного навантаження
49,9 49,2 48,0 46,6 45,4 44,5 44,2 44,2 44,3 44,3 44,0 43,8 43,4 43,1 42,9 42,6 42,7 42,6 42,4 42,6 43,3
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населення
абсолютний приріст
–0,5 –0,7 –1,2 –1,4 –1,3 –0,9 –0,3 0,0
0,2
0,0 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 0,1 –0,2 –0,2 0,2
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дол. США
ланцюговий приріст, % –198,7 –198,9 –199,0 –199,1 –199,1 –198,7 –198,9 –198,9 –198,7 –198,6 –199,0 –198,9 –198,7 –198,6 –199,4 –198,7 –198,7 –199,0 –199,1 –199,2 –199,3
Обсяг експорту у % до
47,1 45,7 40,6 41,9 53,7 62,4 55,5 55,1 57,8 61,2 51,5 46,6 44,8 46,9 46,4 50,7 49,8 47,7 43,4 49,2 52,8
ВВП
абсолютний приріст
11,7 –1,4 –5,1 1,3 11,8 8,7 –7,0 –0,4 2,7
3,5 –9,7 –4,9 –1,8 2,1 –0,6 4,4 –0,9 –2,1 –4,3 5,7
3,6
Обсяг імпорту, млрд
15,5 17,6 17,1 14,7 11,8 14,0 15,8 17,0 23,0 29,0 36,1 45,0 60,6 85,5 45,5 60,9 82,6 84,6 76,8 54,3 36,3
дол. США
ланцюговий приріст, % 44,1 13,7 –2,7 –14,3 –19,3 17,8 13,0 7,6 35,6 26,0 24,6 24,6 34,6 41,1 –46,8 33,9 35,6 2,5 –9,3 –29,2 –33,2
Обсяг імпорту у % до
50,2 48,2 43,7 44,2 48,2 57,4 53,8 50,7 55,2 53,7 50,6 49,5 50,4 54,9 48,1 53,6 56,4 56,4 52,7 53,2 54,8
ВВП
абсолютний приріст
11,6 –2,0 –4,6 0,5
4,1
9,2 –3,6 –3,1 4,5 –1,5 –3,1 –1,2 0,9
4,5 –6,9 5,5
2,9 –0,1 –3,7 0,6
1,5
Сальдо зовнішньо
торговельного балансу, -2,4 -3,2 -2,9 -2,0 -0,3
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-1,9 -6,7 -11,3 -18,6 -5,7 -9,4 -14,1 -16,1 -12,4 -0,1
1,5
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*розраховано автором на основі [1]

Продовження табл.2
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Рис. 3. Сальдо зовнішньоторговельного балансу України, млрд дол. США
*розраховано автором на основі [1]
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перевага імпорту над експортом склало
18,58 млрд дол. США, в наступні роки
даний показник дещо знизився. Втім,
позитивна тенденція спостерігається на
кінець досліджуваного періоду де експорт перевищив імпорт на 1,54 млрд
дол. США, так як зовнішньоторговельні операції Україна проводила із партнерами із 207 країн світу. Основу товарної структури українського експорту
складали недорогоцінні метали та вироби з них — 27,2 %, продукти рослинного походження — 18,2 %, механічні
та електричні машини — 9,9 %, мінеральні продукти, а також жири та олії
тваринного або рослинного походження — по 8,7 %, продукція хімічної та
пов'язаних з нею галузей промисловості — 6,5 % та готові харчові продукти — 6,4 %. Обсяг експорту товарів до
країн ЄС становив 6062,8 млн доларів,
або 32,7 % від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили
32,1 % від обсягу вартості імпорту, механічні та електричні машини —
14,8 %, продукція хімічної та пов'язаних
з нею галузей промисловості — 14,1 %,

полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них — 6,9 %, недорогоцінні метали та вироби з них — 5,3 %, готові
харчові продукти — 4,3 %, продукти
рослинного походження — 4,0 %.
На нашу думку, для щорічного
зростання в Україні експорту над імпортом в наступних роках необхідно здійснити низку економічних заходів: покращити конкурентоспроможність послуг;
розширити асортимент послуг; залучити іноземні інвестиції в розвиток сфери
послуг; запровадити інноваційні технології у сферу послуг; провести маркетингові дослідження ринків, які характерні
для спеціалізації економіки України у
плані надання послуг; вести пошук нових ефективних партнерів ЗЕД у таки
країнах, як США, Німеччина тощо. Результати проведеного аналізу дозволили
зробити висновок, що враховуючи різнорідність та унікальність кожної національної економіки, винайдення єдиного
універсального критерію зіставлення,
який охоплював би всі фактори та ступінь їх впливу на конкурентний статус
країни, є практично неможливим.
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Abstract. The main components of border agency imaged. The article analyzes the
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах сучасного

розвитку суспільства, пов'язаного з
процесами розбудови демократичної та правової держави, в Україні
відбувається становлення владних
структур, нової політичної системи
суспільства. Реформування органів
державної влади відповідно до праг-

нення України посісти гідне місце
серед демократичних європейських
країн з ринковою економікою розвивається досить інтенсивно.

Одним із важливих аспектів загального сприйняття й оцінювання державного органу є його імідж (образ). Імідж
є об'єктивним фактором, формою відображення політичної інституції в масо-
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вій свідомості, узагальненим, емоційно-забарвленим образом, який в концентрованій формі передає суть структури та несе певне інформаційне навантаження — саме через імідж відбувається її сприйняття та оцінювання.
Імідж виступає сполучною ланкою між
громадськими відносинами та підкреслює особливо важливі характеристики
структури, справляє емоційно-психологічний вплив на населення та забезпечує позитивне сприйняття і визнання у
суспільстві. Тому питання дослідження
іміджу прикордонного відомства сьогодні є актуальним.
Результати аналізу останніх досліджень свідчать, що науковці досліджували різні аспекти іміджу: імідж
організації, лідера, корпорації, фірми
висвітлено в працях П. Дракера, Ж. Сегела, Г. Даулінга, Ж-П. Бодуана, Е. Галумова; імідж міліції та окремі її скла-

дові досліджували В. Болотова, І. Во
робйова, І. Зозуля, Ю. Легеза, Н. Ма
лушкіна, В. Медведєв, С. Недов,
Г. Пономаренко, О. Порфімович,
Г. Почепцов, В. Соболєв, В. Столбова, С. Табан, А. Токарська, О. Чукаєва, О. Юрчук; імідж Збройних Сил
та його складових розглянуто у працях В. Алещенка, В. Данілова, Д. Давидова, У. Ільницької. Але в цей же час не

в повному обсязі приділялась увага основним складовим іміджу Державної
прикордонної служби України (ДПСУ).
Метою статті є на основі результатів аналізу поглядів науковців на імідж
та його складові, визначити основні
складові іміджу ДПСУ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Щодо структури іміджу то
науковці по різному визначають основні
складові іміджу організації та установи.
У "Кроткому політичному словнику"
вказано, що структура іміджу органу державного управління включає вісім компонентів (складових): діловий імідж організації, імідж працівників, внутрішній
імідж організації, імідж керівника, імідж
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персоналу, візуальний імідж, соціальний
імідж організації, імідж послуги [1].
В "Універсальному словнику-енциклопедія" визначено наступні складові
іміджу організації: імідж товару, імідж
споживачів, внутрішній імідж організації, імідж керівника, імідж персоналу,
візуальний імідж, соціальний імідж, бізнес-імідж [2].
Заслуговує уваги думка В. Городяненко, П. Грабінського, В. Павлюка,
І. Кравець, що визначають наступну
структуру іміджу організації:
1) зовнішній вигляд організації і
стиль роботи її керівництва;
2) облаштування робочих місць і
режим роботи організації;
3) товарний вигляд продукції і реклама як носії іміджу організації;
4) зовнішній вигляд, стиль поведінки і діяльності персоналу [3].
Цікавою є думка В. Шепеля, який
акцентує увагу на таких складових
іміджу організації: імідж товарів чи послуг; внутрішній імідж організації; імідж
лідера організації або керівника; імідж
персоналу; візуальний імідж організації
соціальний імідж; бізнес-імідж організації [4, с. 210].
Також заслуговує на увагу думка
С. Головко та О. Субіної, яка вказує, що
імідж вищого навчального закладу
включає наступні складові — зовнішня атрибутика, історія навчального закладу, традиції, фінансовий стан,

якість діяльності (продукції або послуг), імідж керівника та його команди, імідж персоналу, корпоративна
культура, ділові комунікації, дизайн
офісних приміщень [5].
В. Столбовою визначено наступні

складові іміджу міліції:
1) імідж міністра, керівництва органів та підрозділів внутрішніх справ
(ОВС) України: зовнішність (естетика
одягу), компетентність, професіоналізм, особливості поведінки (динамізм і
швидка реакція на подію, вчасність
прийняття управлінського рішення),
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вчинки (моральна надійність), психологічні характеристики (вміння справляти враження, переконувати інших,
впливати на свідомість та підсвідомість),
стиль керівництва, ораторське мистецтво (уміння виступати публічно), кінетика (вміння рухатися, володіння мовою жестів), соціально-демографічна
приналежність, етичність поведінки
поза службою, добросовісне виконання
соціально-правового захисту персоналу, лобіювання законодавчих актів
щодо вдосконалення та поліпшення
службової діяльності;
2) імідж персоналу: зовнішній вигляд; мова і жести, професіоналізм,
компетентність; моральність, етичність;
рівень культури, рівень соціального захисту, рівень оплати праці, позаслужбова поведінка;
3) внутрішній імідж організації: внутрішня культура організації (зовнішній
вигляд, охайність, ремонт і оформлення приміщень, робочих кабінетів, вивісок тощо, забезпеченість персоналу
оргтехнікою, канцелярськими товарами, однаковим зовні привабливим
стильним форменим одягом, паливно-мастильними матеріалами, автомобілями, засобами зв'язку тощо), морально-психологічний клімат колективу;
4) візуальний імідж: відповідність
архітектури, внутрішнього дизайну
приміщення, зовнішній вигляд персоналу: наявність елементів фірмового
стилю (формений одяг);
5) соціальний імідж: соціальні аспекти діяльності міліції (допомога дітям-сиротам, патріотичне виховання
молоді, створення спортивних секцій,
піклування про інвалідів, ветеранів
ОВС, функціонування міліцейських
профспілок, кредитних спілок тощо);
6) рейтинг інформаційного впливу
на громадськість через засоби масової
інформації (ЗМІ): якісні характеристики
матеріалу, авторська оцінка фігуранта,
престиж автора (виконавця) PR-проекту,
обсяг інформаційного повідомлення, в

яких ЗМІ вийшли матеріали (центральних, місцевих, міжнародних), ймовірність запам'ятовування, відповідність поставленій меті, серійність, актуальність;
7) оцінка реалізації, розвитку, результату PR-заходу та якість надання
послуг населенню: наявність корупції,
рівень безпеки громадян у суспільстві,
бажання персоналу ОВС вдосконалюватися, рівень довіри громадян до органів міліції (громадська думка), законність прийнятих рішень, своєчасність
розгляду заяв і скарг громадян [6].
На думку В. Ромадикіна, складовими іміджу працівника міліції є дотримання етикету, правил носіння форми
одягу, уміння спілкуватись із громадянами і колегами, охайність на роботі та
в побуті, доброзичливе ставлення до
оточуючих, готовність допомогти,
уміння створити позитивний мікроклімат, уникати напруження в колективі і
розв'язувати конфлікти [7].
Наукові погляди В. Данілова було

взято за основу для визначення
складових іміджу ДПСУ. Науковцем
визначено, що основними складови-

ми іміджу Збройних Сил України є:
імідж державної влади у цілому; інформаційно-комунікативна діяльність Міністерства оборони України та держави
у сфері формування позитивного
іміджу армії; фінансування оборонної
сфери; соціальне забезпечення військовослужбовців (грошове, житлове, продовольче); оснащеність новітньою
зброєю та військовою технікою; питання переходу армії на контрактну форму
комплектування; патріотичне виховання, особливо молоді; миротворча діяльність Збройних Сил України [8].
Результати аналізу теоретичних положень, висвітлених у закордонних та
вітчизняних, цивільних та військових
наукових виданнях щодо сутності
іміджу та його складових, дозволили
дійти висновку, що імідж складне і багатогранне поняття, що формується під
впливом великої кількості чинників.
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Єдиного підходу до визначення та основних складових "іміджу" організації,
корпорації, фірми, Збройних Сил та
різних правоохоронних органів України немає. Науковці по різному інтерпретують сутність іміджу та його складові, тому для здійснення аналізу сучасного стану іміджу ДПСУ в суспільстві було детально розглянуто наступні
чинники: результати оперативно-службової діяльності, нормативно-правова діяльність; міжнародне та прикордонне співробітництво; рівень матеріально-технічного забезпечення; соціально-патріотична діяльність, рівень
дисципліни та правопорядку; соціальний та правовий захист прикордонників; рівень відкритості прикордонного
відомства для демократичного цивільного контролю.
На основі результатів аналізу сучасного стану іміджу ДПСУ та виходячи
з сутності і основних функцій іміджу,
що було визначено у попередніх наукових працях, авторським колективом із
використанням матеріалів експертного
опитування сформульовано основні
складові іміджу ДПСУ.
Першою складовою іміджу ДПСУ є
її професійна діяльність, що спрямована на виконання завдань та основних
функцій, покладених на ДПСУ Законом
України "Про Державну прикордонну
службу України", де визначено, що основним завданням ДПСУ є забезпечення недоторканності державного кордону
та охорона суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні
[9]. Основні функції: охорона державного кордону України; прикордонний контроль і пропуск через державний кордон
України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна; охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; боротьба з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції; здійснення державної
охорони місць постійного і тимчасового
перебування Президента України; охо-
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рона закордонних дипломатичних установ України; ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності; координація
діяльності військових формувань та відповідних правоохоронних органів [9].
Важливим фактором, що впливає
на професійну діяльність прикордонного відомства, є результати опера-

тивно-службової діяльності, що
ефективність якої визначається через такі показники: пропускні опера-

ції через державний кордон України;
протидія нелегальній міграції; протидія
тероризму та незаконному переміщенню через державний кордон зброї, боєприпасів та засобів терору; протидія
економічній злочинності; протидія незаконному переміщенню через товарів
і вантажів; протидія незаконному переміщенню наркотичних речовин [10].
Професійна діяльність прикордонного відомства також залежатиме від
результатів діяльності в сфері міжнародного та прикордонного співробітництва ДПСУ, що включає: співпрацю
з міжнародними установами та організаціями; реалізацію завдань з питань
договірно-правового оформлення кордону та режиму; удосконалення співпраці з прикордонними відомствами суміжних країн та країнами СНД; залучення міжнародної технічної допомоги,
в т. ч. практична реалізація програм
секторальної політики управління кордоном, транскордонного співробітництва та інших міжнародних проектів;
імплементацію міжнародних проектів і
програм; залучення особового складу
до різноманітних курсів, тренінгів і
програм підвищення кваліфікації в рамках міжнародних проектів [11].

Другою складовою іміджу ДПСУ
є її нормативно-правова діяльність, що

включає: нормотворчу роботу щодо підготовки та супроводження проектів законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів України; впровадження
нормативно-правових актів з прикор-
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донних питань та міжнародних договорів до оперативно-службової діяльності
ДПСУ; удосконалення системи правового регулювання діяльності ДПСУ в сучасних умовах; урегулювання питань
адміністративно-господарської та службової діяльності ДПСУ; інформування
суспільства про нормативно-правові
акти з прикордонних питань та міжнародні договори; адаптація законодавства
України у сфері прикордонної політики
до вимог Європейського Союзу.
Третя складова — корпоративна
культура ДПСУ — включає: цінності
(патріотизм, професіоналізм, доброчесність, законність, відкритість); правила етичної поведінки, дотримання
установленої форми одягу; визначений
стиль управління та комплексна система лідерства; налагоджену систему запобігання виникненню та вирішення
конфліктів; усталену систему комунікації та взаємовідносин у військових колективах; усвідомлення себе, свого місця у ДПСУ, перспективу просування по
службі та кар'єрного зростання через
чітку систему підвищення кваліфікації,
саморозвитку та самоосвіти; високий
рівень професійної компетентності,
форми поведінки персоналу, що постійно відтворюються (ритуали, традиції, звичаї тощо); систему мотивації,
символіку установи, зовнішній вигляд
персоналу, архітектуру, внутрішній дизайн приміщень, матеріально-технічне
та фінансове забезпечення персоналу.
Четвертою складовою є соціальний
та правовий захист військовослужбовців
ДПСУ, що включають: конституційні
права; права, пов'язані з проходженням
служби; належне пенсійне забезпечення.

П'ятою складовою є відкритість
прикордонного відомства для демократичного цивільного контролю, що
включає: додержання Конституційних
вимог та законів України стосовно прав
і свобод громадян, військовослужбовців
та працівників Державної прикордонної служби України, правову і соціальну
захищеність зазначених осіб і членів їх
сімей; обґрунтованість прийнятих рішень з питань оперативно-службової
діяльності та їх відповідність засадам
внутрішньої і зовнішньої політики,
міжнародним договорам України, згоду
на обов'язковість яких надано Верховною Радою України; формування, затвердження і використання визначених
законом України "Про Державний бюджет України" видатків на потреби охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; вирішення інших питань, визначених Законом
України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави"; відкритість та прозорість прикордонного відомства для засобів масової інформації та громадських організацій, об'єднань і суспільства в цілому.
Результати проведеного аналізу
свідчать, що основними складовими
іміджу ДПСУ є: професійна діяльність,
нормативно-правова діяльність, корпоративна культура, соціальний та правовий захист військовослужбовців, відкритість прикордонного відомства для
демократичного цивільного контролю.
Перспективами подальшого дослідження є визначення основних засобів формування іміджу ДПСУ.
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It elucidates the existing approaches to the definition of e-commerce as well as systematizes them. The authors examine the international experience, and identify the legal basis for the regulation of relations in the sphere of e-commerce in Ukraine. The Law of
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Statement of the problem. The Law
of Ukraine "On Electronic Commerce"
03.09.2015 № 675-VIII defines the organizational and legal framework of activities in the field of electronic commerce in
Ukraine, determines the procedure for
performing electronic transactions using
information and telecommunication systems and defines the rights and obligations
of the participants of such relations in the
sphere of electronic commerce.
Legal support (along with the organizational and technical ones, etc.) of e-commerce market development is recognized as

one of the priority tasks in Ukraine due to
the rapid development of processes of society informatization, which entailed the
emergence of new social relations in the
field of management covered by the notion
"electronic commerce". The defining characteristic of these relationships is that the
participants are endowed with the mutual
rights, duties, have their own needs and interests, which are implemented using the
information system of public access — the
Internet (Trubin, 2007).
The entrance of electronic commerce
into economic life, which has already be-
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come an objective and obvious reality, requires a comprehensive solution of the
problems of its legal support. The presence of a specific object represented by
public relations for the exchange of material and non-material assets using the global information networks of general access
(Internet) demonstrates the need for an
adequate impact on the behaviour of participants of such relations, i.e. their legal
settlement. In the regulation of e-commerce from the legal perspective, the selection mechanism for the regulation of
electronic commerce activities presents a
significant problem, since, for instance,
the qualification of the trade via the Internet as a "trade according the sample" or
"distant selling" will affect the list of
goods that can be sold via the Internet to
a business entity, as well as will influence
the choice of legal mechanisms by which
the implementation of related activities
can be organized. The basis of participants' behaviour in electronic commerce
can be legally prescribed the non-mandatory model of behaviour as well as the imperative model of interaction of business
entities with public authorities, responsible
for control (supervision) over the activities
of economic entities and their management. Therefore, e-commerce, being a
prospective object of legal regulation, requires the identification of relevant concepts, the disclosure of their essence, identification of their characteristics, peculiarities of legal regulation.
The analysis of research and publications. Earlier unresolved parts of the
general problem. Various aspects of ecommerce have already been elucidated
earlier in the works of economists and
lawyers,  including:  Т. M. Tardaskina,
Ye. М. Strelchuk and Yu. V. Tereshko (2011),
А. V. Chuchkovska (2004), І. О. Trubin
(2007),  V. М. Zhelikhovsky  (2008),
Yu. О. Borysova (2012), М. М. Dutov
(2003), К. S. Shahbazian (2009), О. S. Va
sylenko (2013), V. V. Rieznikova (2015),
etc. However, the problem of effective le-
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gal security of e-commerce has not been
fully resolved in domestic studies yet. In
this regard, the problem requires further
research, especially legal-economical one
owing to the nature (commercial) of the
relevant activities. The recently adopted
Law of Ukraine "On Electronic Commerce", being insufficiently employed in
the field of management practice, requires
a detailed analysis and the elaboration of
proposals for its improvement taking into
account the international experience and
European integration processes.
Despite the fact that the advantages in
the economic relation (in particular: global
access to global markets; the availability of
information about goods and services being sold in real time; the ability to reduce
costs; the decrease in the number of media needed to store data; the decrease in
the time of product introduction to the
market and the process of business entity
adaptation to changes in the market; the
absence of customs duties related to electronic sales; the increase of competitiveness, etc.), offered by e-commerce cannot
be overestimated, yet low scientific determination of related problems and the lack
of effective legal regulation are a major
deterrent to the development of e-commerce in Ukraine.
The aim of this publication is to
study existing approaches to the definition
and understanding of the essence of ecommerce, analysis of international experience, as well as determination of prospects of effective legal security of electronic commerce in Ukraine, directions of
improvement of its legal regulation.
The main materials of the study.
The e-commerce is usually understood as the
usage of computer networks to facilitate
transactions, including manufacturing, distribution, sale and delivery of goods and
services in the market (Complex comparative legal research of the conformity of
Ukraine acquis communautaire in the field
of electronic commerce (e-commerce),
2011). The Law of Ukraine "On Electron-
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ic Commerce" defines e-commerce as a relationship aimed at making a profit that occur during transactions for the acquisition,
change or termination of civil rights and
duties committed remotely using information and telecommunications systems, in
which the parties of such relationships
have the rights and obligations of material
character. At the same time, the understanding of the term e-commerce by the
Commission of the United Nations (hereinafter UN) on international trade law
(UNCITRAL) is much broader and encompasses all types of commercial activities carried out through the exchange of
"the information created, sent, received
and stored by electronic, optical or similar
means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic
mail, telegram, telex or telefax".
The approaches of scientists to the
definition of "electronic commerce" differ. Thus, V. M. Zhelikhovsky (2008) offers the definition of electronic commerce as
a system of relations in the field of implementing data exchange (electronic
documents) and information between
business entities using the global network
of the Internet. A. K. Zharova, V. M. Yelin and V. M. Demianets (2014) believe
that e-business (commercial) activities should
be understood as a set of processes
aimed at the redistribution of goods,
work and services which are formed in
the process of implementing business activities by business entities as well as processes aimed at ensuring such redistribution on the Internet. According to
A. V. Chuckovska (2004), electronic commerce is a system of interrelated legal relations in the sphere of transactions by exchanging electronic documents which is
implemented through the use of telecommunication networks, in particular
the Internet. According to Yu. О. Borisova's (2012) definition, e-commerce
should be understood as the totality of
actions of individuals and legal entities
implemented for conducting "electronic"

transactions (concluding agreements), actions aimed at receiving material benefit.
The author argues that the concept "electronic commerce" is wider than its narrow understanding as entrepreneurship.
T. M. Tardaskina, Yu. V. Tereshko and
Ye. M. Strelchuk (2011) note that electronic
commerce is a form of e-commerce activity
using information communication technologies. According to A. A. Maevska
(2010), e-commerce is a broad set of interactive methods of conducting activities
designed to provide consumers with
goods and services.
Generally, there exist two prevailing
approaches to the definition of "electronic
commerce" and the understanding of its
essence: 1) as to entrepreneurial (commercial) activities that are a kind of economic
activity; 2) as special legal relations — relations of electronic commerce. The latter
are interpreted mainly as a complex phenomenon, which needs to be regulated by
the norms of various branches of law
(commercial, civil, administrative, etc.).
The object of legal relations in the field of
e-commerce is often digital goods and
digital services (data category, although
they do not have a tangible expression in
the usual sense, but are clearly separated
from each other: digital services are often
traditional services, provided through
electronic means; digital product is information (often in the form of a file) that is
created and transmitted using the same
electronic means of communication) exists in the electronic form and can be recorded on a tangible medium).
Despite the fact that the legislative
regulation of relations in the field of ecommerce has already found its embodiment in the Law of Ukraine "On Electronic Commerce", a number of provisions to this law require substantial improvement, elaboration, as well as their
systemic harmonization with other effective acts of economic, financial, tax, customs and other legislations. Similarly, other legislations need to be brought in line
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with the requirements of the Law of
Ukraine "On Electronic Commerce".
And, undoubtedly, the existing international experience of effective legal support of electronic commerce should be
taken into account.
It is necessary to distinguish between
several levels of legal regulation of electronic commerce: international, regional
(in the framework of the European Union
(EU) and national. Let us consider major
international bodies and the key acts on issues of legal support of electronic commerce adopted by them.
First of all, we should consider the
UN Commission on International Trade Law
(UNCITRAL). The main acts of the na
med authority include: [1] the UNCITRAL model law "On Electronic Commerce" issued in 1996 (with additional
article 5 bis as adopted in 1998). It had
been prepared during 1985–1996, and
its aim is to harmonize national legislations in accordance with the requirements which arise in connection with
the development of telecommunication
technologies. It has a framework, advisory nature and is intended primarily for
countries as the basis for the development of national legislation. The law
consists of two parts — electronic commerce in general and electronic commerce in the transportation of goods,
where the basic features of electronic
contract are defined. These features include: readability; permanence; the possibility to make copies; the possibility to
authenticate by electronic signature; easy
storage. This international treaty has laid
the legal framework in the field of electronic commerce, has given the definition for the basic concepts (electronic
document, electronic document flow,
electronic signature, author of the electronic document, information system),
recognized the legal and probative value
of documents in electronic form; identified requirements for electronic signatures as a means of the authentication
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and integrity of an electronic document.
The resolution of the UN General Assembly 30.01.1997 A/RES/51/162 recommends "that all States give favourable
consideration to the Model Law when
they enact or revise their laws, in view of
the need for uniformity of the law applicable to alternatives to paper-based methods of communication and storage of information". Some authors believe that the
main drawback of the Model law is the
fact that it does not give definitions either
to paper document or the written
form (Borisova, 2012). Others disagree
with this opinion, inasmuch as: a) the consolidation of the definition of the written
form and the paper form may serve to
limit broad interpretation in the case of
the emergence of new ways of fixing the
will of the parties; b) the consolidation
does not meet the basic approaches offered by the Model law (Vasylenko, 2013);
[2] the UNCITRAL Model Law "On Electronic Signatures" dated 2001.
Council of Europe adopted such acts as:
the Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data from 28.01.1981 as
well as Additional Protocol to the Convention for the protection of individuals concerning the automated processing of personal data, regarding Supervisory authorities and transborder data flows from
08.11.2001 (Strasbourg); Convention on
information and legal cooperation concerning "information society services"
from 04.10.2001; Council of Europe Convention on cybercrime from 23.12.2001.
The International Chamber of Commerce
adopted: General requirements for certified digital international commerce (1997);
General principles of advertising and marketing on the Internet (1998).
United Nations Economic Commission for Europe and the UN Center for Ttrade
Facilitation and Electronic Business adopted
the following acts: The Model Interchange
Agreement for the International Commercial Use of Electronic Data Interchange
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(The Annex to Recommendation 26
"Commercial use of the exchange agreements for electronic data interchange", adopted by the Working Party on Facilitation
of International Trade Procedures of
United Nations Economic Commission for Europe from 23.06.1995); Agreement on electronic Commerce (Recommendation 31,
adopted by the United Nations Centre for
Trade Facilitation and Electronic Business
(UN/CEFACT), March 2000, Geneva). It
is worth mentioning the Rules for the UN
Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (UN/
EDIFACT, 1988), designed to co-ordinate
the technical parameters of electronic data
exchange. With the aim of increasing the
legal security of parties in commercial
transactions the UN European Economic
Commission prepared a model contract in
1995 for the international commercial use
of electronic data interchange. The recommendations do not apply to commercial contracts in general, but only in terms
of direct electronic data transfer.
Most of these acts have a declarative
direction or reinforce only general principles for the regulation of certain legal
relations on the Internet. This is due to
the fact that legislators, as noted by
O. Vorobyova (2012), consistently, and
most importantly — carefully improve
the mentioned norms.
Along with international organizations, United Nations Centre for Trade
Facilitation and Electronic Business, UN
Center for Facilitation of Procedure and
Practices for Administration, Commerce
and Transport, UN Economic Commission for Europe (UN/СEFACT), the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) the
efforts were combined in 1999 in the development of the international standard
of language XML (Extensible Markup Lan
guage) for electronic business (ebXML)
which is a technical basis for the unification of the commercial exchange of electronic data. It is worth to mention such a

document as the Declaration on Global
Electronic Commerce adopted by the
WTO  Ministerial  conference  (WT/
MIN(98)/DEC/2).
The unification of rules of international law regulating the Internet functioning in the EU is also very important. We
should single out the key directives and
resolutions including: [1] Directive 97/7/
EC of the European Parliament and of
the Council dated 20.05.1997 on the protection of consumers in respect to distance contracts (distance selling); [2] Directive 97/66/EC of the European Parliament and the Council dated 15.12.1997,
with regard to the processing of personal
data and the protection of privacy in the
telecommunications sector; [3] Directive
of the European Parliament and the
Council 1999/93/EC of 13.12.1999 on
the legal framework of the Commonwealth for electronic signatures. This document has regulated to the fullest extent
the relations in the sphere of using of
electronic signatures. The aim of its adoption is providing business operations
through  the  Internet;  [4]  Directive
2000/31/EC of the European Parliament
and the Council dated 8.06.2000 on certain legal aspects of information society
services, in particular electronic commerce, in the internal market (Directive on
electronic commerce), whose main task is
to ensure conditions for the proper functioning of the international e-commerce
between the countries — member of the
EU. The preamble of the Directive states
that "the development of e-commerce in
the information society opens up the prospects of employment in the Community,
especially for small and medium-sized enterprises, and will stimulate economic
growth and investment of European companies". Compared to the UNCITRAL
Model law, the Directive is a fairly large
document that determines the legal regulation of a significant range of social relations in the sphere of electronic commerce. In addition to the General provi-
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sions, this document contains a set of
rules which regulate in more detail certain
aspects of electronic commerce. The Directive regulates the relations in such areas
as: recognition of electronic contracts; the
recognition of the enforceability of electronic contracts; the procedure of conclusion of contracts online and the minimum
requirements to provision of information
to participants of the contract (essential
terms of an electronic contract); liability
of intermediary service provider for sending, receiving or storing electronic documents and providing access to the network, and informing the parties about the
technical side of transactions in electronic
form. Commerce depends on trust between the parties.
The parties to an electronic transaction must have a certain degree of trust in
their partners, characteristic of conventional methods of transactions, that is, to
have a certain degree of trust in the partner, characteristic of conventional methods of transactions, that is, to be sure that
the transaction is legitimate in the following sense: the buyer and the seller are who
they say they are; the seller has the right to
sell the goods; the buyer has at his disposal
the means for conducting the transaction;
mechanisms of delivery and payment are
possible, legal and safe; the goods sold
conform to the description and are appropriate; the purchased product (or service)
can and will be delivered to the buyer (Brown and Siegl, 1999). The Directive
presupposes the principle of non-discrimination (in the EU countries contracts
shall not be deprived of legal validity solely on the basis that they are concluded in
the  electronic  form);  [5]  Directive
2000/46/EC of the European Parliament
and the Council dated 18.09.2000 on the
implementation and supervision of the
business activities of agencies in the field
of   electronic  money;  [6]  Directive
2002/58/EC of the European Parliament
and the Council dated 12.07.2002, with regard to the processing of personal data
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and the protection of privacy in the electronic communications sector; [7] European Parliament Resolution on the safe
use of the Internet and new online technologies dated 2.12.2004. Beginning with
the 1st of July 2004, on the territory of the
15 EU countries the Directive came into
force, which establishes new rules and
taxation of Internet Commerce. Now any
"digital sales" are subject to VAT (domestic analogue — value added tax), which is
primarily concerned with the taxation of
foreign online traders.
Activities of international organizations is aimed at solving the most important problems of e-commerce: provide
equal status for conventional and electronic documents (the latter are a collection of information in digital form, which
can be converted to a readable (visual)
form); the regulation of the use of data
encryption in the process of transitting
information in global telecommunication
environment; prevention of unauthorized distribution of personal data transmitted in the conclusion and execution
of transactions; protection of the interests of the parties of cross-border operations; regulation of the role and responsibility of the third parties of transactions,
which represent the communication medium, carry out certification procedures,
perform the procedure to compensate
any losses incurred by participants in
electronic commerce (insurance of risks);
regulation of relations with state authorities regarding taxation, payment of customs tariffs, fees and charges; consumer
protection, protection of intellectual
property rights. In Ukraine, the work on
the creation of legal foundations of ecommerce began in 1998 with the adoption of the Law of Ukraine "On National
Program of Informatization" 04.02.1998
№ 74/98-ВР. At the same time the Concept of the National Informatisation
programme was approved and the Law
of Ukraine "On Approval of the Tasks
of the National Informatisation Pro-
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gramme for 1998–2000" 04.02.1998
№ 76/98-ВР was adopted. The next step
was the Decree of the President of
Ukraine "On Measures for the National
Component of the Global Information Network Internet and Providing Wide Access to
the Internet in Ukraine" 31.07.2000 №
928/2000. Later, the Laws of Ukraine
"On Electronic Digital Signature"
22.05.2003 № 852-IV, "On Electronic
Documents and Electronic Document
Flow" 22.05.2003 № 851-IV were adopted. The latter law defines the concept of
electronic document and electronic document flow, establishes the global trends
concerning the recognition of the legal
force of the electronic document that
specifies the rights and duties of subjects
of electronic documents, their liability
etc. The law generally follows the functional-equivalent approach to the understanding of the electronic document proposed by the UNCITRAL Model law
"On Electronic Commerce", which is
based on the study of the purposes and
functions of the traditional requirements
for the preparation of documents in the
paper form in order to determine how
these purposes and functions can be
achieved or performed through methods
used in the electronic transmission of
data. In addition, the following laws are
in operation in Ukraine: the Law of
Ukraine "On the Basic Principles for
the Development of an InformationOriented Society in Ukraine for 2007–
2015" 09.01.2007 № 537-V, the Law of
Ukraine "On Payment Systems and Money Transfer in Ukraine" 05.04.2001
№ 2346-III, NBU Board Resolution
"Rules of the protection of electronic
banking documents using information
protection facilities of the National Bank
of Ukraine" 02.04.2007 № 112, NBU
Board Resolution "Regulation of electronic money in Ukraine" 04.11.2010 №
481 and other normative legal acts affecting the legal regulation of relations in the
sphere of electronic commerce.

The latest and most significant milestone in the history of legal regulation of
relations in the field of e-commerce has
been the Law of Ukraine "On Electronic
Commerce" 03.09.2015 № 675-VIII. The
Law introduces into the commercial and scientific use a number of new terms, including "e-contract", "electronic commerce",
"electronic transaction", "online store",
"commercial electronic message" etc. At the
same time, the concept of electronic transactions given in the Law is uninformative in
nature, not perfect in content, because it
does not contain the identifying characteristics of a particular transaction. It is not clear
from its contents on what basis it is different
from other transactions provided by law.
This concept can be applied to any transaction, the process of fulfillment of which is
connected to the use of information and
telecommunication systems. Moreover,
there is no required classification of electronic transactions. Thus, the Law does not
distinguish between transactions that occur
in electronic form, however, they are carried out in the traditional way (buying and
selling in the Internet stores of food and
industrial goods), and transactions that occur entirely on-line: the product or service
has an electronic form, and its delivery is
carried out with the help of information
and telecommunication systems (a computer program, audiovisual work in the
form of a file, access to database etc.).
The law defines a wide range of stakeholders in the field of electronic Commerce. In accordance with article 6 of the
Law, they are the subjects of e-commerce,
the providers of services of an intermediate character in the information field, the
bodies of state power and bodies of local
self-government exercising the functions
of state or local government.
The seller (contractor, supplier) of
goods, works and services in e-commerce
during his/her activities and in the case of
the commercial electronic messages dissemination must provide a direct, simple,
stable access of other participants of rela-
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tions in the field of e-commerce to the following information: the full name of the
legal entity or surname, name, and patronymic of the individual entrepreneur; location of the legal entity or the place of
registration and place of actual residence
of a natural person — entrepreneur; email address and/or address of the online
store; the identification code for a legal
entity or registration number of accounting card of the taxpayer for a physical person — entrepreneur, or a series and passport number for a natural person — entrepreneur, who, due their religious beliefs, refused the adoption of the registration number of the taxpayer card and
officially reported it to the appropriate
state tax authority and has a mark in the
passport; license information (series,
number, validity and date of the issue) if
the economic activities are subject to licensing; the inclusion of taxes in the calculation of the cost of goods, work, services and, in the case of delivery of the
goods, — the information about the cost
of shipping; other information that, in
accordance with the legislation, shall be
made publicly available. In the process of
conducting an electronic transaction he is
also required to ensure the full appropriateness of the subject of electronic contract, agreed upon by the parties, the quantitative and qualitative characteristics.
If the seller (contractor, supplier) offers the other side of the electronic agreement to provide him with the information
on the payment instruments to pay the
cost of goods, work, services, he is obliged
to protect such information in accordance
with the laws of Ukraine "On Information
Protection in Information and Telecommunication Systems" and "On Payment
Systems and Money Transfer in Ukraine".
He has the right to claim from the other
party only such information, without
which the conclusion and performance of
the obligations of the electronic contract
cannot be fulfilled. These are the peculiarities of the legal status of the seller (con-
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tractor, supplier) of goods, work, services
in e-commerce. The law, however, does
not contain any specific provisions regarding the participation in e-commerce intermediaries, direct performers of transactions (couriers, suppliers, delivery operators, etc.) regarding the delivery, receiving
payment, issuing receipts, etc. Therefore,
the cases of paying to a courier (third party) the cost of goods (courier services, admittedly, are employed by the majority of
Internet-shops) or payments on delivery at
the post office still cause a lot of problems
in the context of their legal qualifications
and regulation. A business entity — a mediator cannot issue a fiscal receipt on behalf of the shop — the owner of the
product. At the same time, in case of paying in cash, the buyer has the right to receive a check. Unfortunately, the new instruments are not offered by the Law to
manage this type of trade. The law does
not contain the necessary provisions concerning the specifics of consumer protection in the case of purchasing goods, work
or services via performing electronic
transactions, as well as features of advertising and the sale of certain goods, the
implementation of which is associated
with certain limitations (drugs, alcoholic
beverages, tobacco products).
The law, as intended, is designed to facilitate paper document flow of sellers
(online stores), provides amendments to
the Law of Ukraine "On Accounting and
Financial Reporting in Ukraine", — it is
possible now to arrange primary documents in the electronic form. On the one
hand, some simplifications are obvious, on
the other hand — business entities and
their accountants faced with unresolved
regulatory issues of accounting on the basis of electronic documents. It is an obvious fact that there is a complex of unregulated relations connected to the use of
electronic information in such spheres as:
customs clearance and taxation, electronic
payment systems, intellectual property
protection, security, privacy, etc.
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Summing up the above, we will provide a partial list of activities that are designed to provide effective legal regulation
of electronic commerce in the future.
First, the adoption of the Law of
Ukraine "On Electronic Commerce" for
some reason does not entail changes in the
existing Economic Code of Ukraine. The
final provisions of the law amend the Civil Code relative to electronic forms of
transaction, etc., while electronic forms of
commercial contracts, e-commerce, etc. at
the level of the commercial code has not
been regulated yet. The creation for the
participants of economic relations with
the intention to conclude an economic
agreement in the electronic form or the
electronic correspondence concerning the
establishment of economic ties, the socalled "intelligent platform" or "electronic
pad", where each of the entities could register and obtain a digital signature is promising. This system, of course, must be protected from the unauthorized interference.
Thus, first of all, for the normal functioning and development of electronic commerce, it is necessary to define at the level
of the Economic Code of Ukraine (the
current codified act of economic legislation) of the mechanism of conclusion and
execution of commercial contracts using
the Internet and legalization of these methods of settlement payments. It is obvious
that the Law of Ukraine "On electronic
Commerce" needs to be supplemented
with the provisions that will regulate the
implementation of the electronic contract
in the case when this execution is to obtain
certain information in electronic form as
well as in the necessity to use the delivery of
goods in the tangible form. Only a systematic approach is necessary in this case.
The confirmation for this can be the
unsuccessful (due to the inconsistency of
individual acts of economic, financial,
banking legislation, etc.) liberalization of
the market of electronic money. Consequently, entering of the international systems of online payment, electronic mon-

ey issuers — non-residents into the
Ukrainian market remains questionable
despite a fairly progressive character of
the today's updated in 2016 NBU Board
Resolution "Regulation of electronic
money in Ukraine" 04.11.2010 № 481.
The Commercial Code in this case has
been left unchanged.
Secondly, the bringing of Ukrainian
legislation in the field of e-commerce in
accordance with EU legislation should aim
to make domestic entrepreneurs full participants in the electronic market of the
EU and to contribute to the growth of
sales of goods and services of Ukrainian
enterprises in EU markets. This applies,
for example, to norms that will contribute
to the recognition of the validity and legal
force of generated in Ukraine electronic
signatures and electronic certificates issued in Ukraine. The convergence with
the norms of EU legislation that do not
affect the development of free trade between Ukraine and the EU, as well as the
adoption of which makes sense only under the condition of EU membership (for
example, the norms of the e-Commerce
Directive regarding administrative cooperation) should be avoided.
In the process of the development of
legislation on certain issues of electronic
commerce that are incomplete or fail to be
resolved by the EU legislation (for example, elimination of on-demand content),
better decisions of the United States legislation or other countries' legislation should
be taken as a model, including individual
member States of the EU (for example,
derived from US legislation, the legislation
of Finland regarding the elimination of
on-demand material infringing copyright)
(Complex comparative legal research of
the conformity of Ukraine acquis communautaire in the field of electronic commerce (e-commerce), 2011).
Thirdly, the development and improvement of Ukrainian legislation in this sphere
should take into account the principle of
technological neutrality (a state may not give
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preference to a certain equipment that provides electronic data exchange), and the
principle of transparency, defined as "ensuring accessibility to appropriate information
on conditions of access to networks and
public services", in accordance with article 4
of the GATS Annex on communication.
In general, the provisions of the UNCITRAL Model law "On Electronic
Commerce" deserve special attention in
this aspect, which explicitly does not contain a list of principles that sustain ecommerce, but the content analysis of
which allows to highlight the following
principles: 1) the free implementation of
e-commerce means that individuals realizing e-commerce do not need to obtain
prior permission of the authorized state
body on settlement of transactions via
the telecommunications network; 2) nondiscrimination of transactions performed
via the telecommunications network
means that the paper media and electronic media of the written form are equivalent from the point of view of state authorities and legislation; 3) openness,
technological neutrality seeks to ensure
that the law does not provide advantages
to only one type of technology and is
common and therefore suitable for new
technologies (besides, this principle allows the use of different technological
solutions with different reliability and
therefore, different legal implications of
such decisions); 4) the guaranteeing of
legal protection of rights to persons who
conduct e-commerce. Hence, it is appropriate to borrow the principles of e-commerce and secure them in the Civil Code,
which will promote legal certainty in the
field of electronic commerce in Ukraine.
The development of e-commerce will
not have real prospects if its members do
not have the ability to protect their rights
and legitimate interests, in particular, in
court. Therefore, one of the shortcomings
of the Law of Ukraine "On Electronic
Commerce" is the lack of regulation of issues related to the resolution of disputes
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between the buyer and the seller. In the
case of a dispute and its proceedings, the
court is obliged to confirm the transaction
by accepting the documents submitted by
a party, but each party may present as evidence their version of the documents
since obtaining of their own electronic
signature for the buyer is quite problematic today. Taking into account the fact
that each party must prove the fact of the
transaction, the court is not in every case
able to determine the transaction that was
performed. In this context, among other
things, the rules of evidence presentation
in the electronic form,with a digital signature etc. must be well defined at the legislative level. Unfortunately, the way to solve
this issue proposed by the Law of Ukraine
"On Electronic Commerce" is not a proper basis for declaring the admissibility of
evidence in the electronic form, since procedural codes remain without appropriate
changes. As an example, article 11 of this
Law provides that electronic messages or
electronic documents comprising the electronic transaction may be submitted as forensic evidence. The admissibility of evidence may not be challenged solely on the
grounds that they are in electronic form or
in the form of paper copies of electronic
messages. The burden of proving the existence of electronic transactions and the
integrity and invariability of electronic
messages, comprising the contents of the
transaction lies with the parties of such
transaction. But, at the same time, the economic litigation is made according to the
Economic procedural code of Ukraine,
that lacks the concept of "forensic evidence". Therefore, the established theory
of evidence which can be used in the economic process requires to be revised since
the law is proposes to admit the admissible
evidence submitted in the electronic form
or in the form of paper copies of the electronic messages, however, there is no a
clear defined form that would allow the
courts to clearly assess the evidence submitted by the parties.
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Інститут зобов'язань із безпідставного збагачення відомий цивільному
праву ще з часів Стародавнього Риму.
З прийняттям ЦК України в 2003 році
цей інститут отримав свій подальший
розвиток. У той же час залишається
ряд питань, пов'язаних з правозастосовчою практикою. Так, на сьогодні
до цих пір не вироблено єдиного підходу стосовно ролі та місця кондикційних зобов'язань поряд, зокрема, з реституцією та віндикацією в механізмі
захисту порушених прав власника. У
цьому відношенні на особливу увагу
заслуговує зарубіжний досвід правового регулювання відносин щодо безпід-

ставно збагачення з тією метою, щоб
адекватно оцінити вітчизняні цивільно-правові норми про зобов'язання
внаслідок безпідставного збагачення
як з точки зору практичного застосування, так і з точки зору перспектив
подальшого вдосконалення цих норм.
Викладене є тим більш актуальним в
умовах євроінтеграції України та гармонізації вітчизняного законодавства
із законодавством країн ЄС.
Ядром романської правової сім'ї є
правова система Франції завдяки Цивільному кодексу 1804 року, відомому
під назвою Кодексу Наполеона. Закріпивши прогресивні ідеї філософії Про-
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світництва на міцному фундаменті римської юриспруденції в поєднанні з елементами французького звичаєвого права, цей Кодекс послужив класичним
зразком для кодифікації приватного
права в ряді країн.
У Франції зобов'язання внаслідок
безпідставного збагачення (поряд із
зобов'язаннями з ведення чужих справ
без доручення) належать до групи зобов'язань, що виникають "ніби з договору". Тому норми про зворотне витребування безпідставно сплаченого
поміщені в главу I "Про квазідоговори" розділу IV "Про зобов'язання, які
виникають не на підставі угоди" книги
третьої Французького цивільного кодексу (ст.ст. 1376–1381).
Уже в розділі V "Про погашення зобов'язань" розділу III "Про договори
або договірні зобов'язання в цілому"
книги третьої Французького цивільного кодексу міститься норма, відповідно
до якої будь-який платіж припускає наявність боргу, тому те, що було сплачено за відсутності боргу, підлягає зворотному витребуванню (ч. 1 ст. 1235) [1].
Спеціальні норми ст.ст. 1376–1377
Французького цивільного кодексу розвивають це положення. Відповідно до
них для пред'явлення позову про повернення безпідставно сплаченого необхідним є одночасна наявність наступних умов:
1. Факт майнового надання, вчиненого з метою сплати боргу (платіж). Під
платежем у французькому праві розуміється не тільки сплата грошей, але й передача речі та інші аналогічні дії, спрямовані на виконання зобов'язання.
2. Відсутність передбачуваного боргу у відносинах між особою, яка вчинила таке надання (платником), і особою,
що прийняла його.
3. Помилка платника стосовно існування боргу. З цього випливає, що той,
хто свідомо здійснив платіж неналежного, не вправі витребувати сплачене назад. Причому тягар доведення наявності
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помилки у Франції лежить на платникові. На думку деяких учених, до помилки
має прирівнюватися також насильство,
під впливом якого хто-небудь був примушений сплатити безпідставне [1].
Необхідно зауважити, що наявність
помилки платника стосовно існування
боргу не вимагається для зворотного
витребування того, що було передано
за недійсним правочином, оскільки в
цьому випадку французькі суди не застосовують ст. 1377 Французького цивільного кодексу, а, керуючись концепцією неприпустимості безпідставного збагачення, виводять реституцію
безпосередньо із загальної норми ч. 1
ст. 1235 Кодексу про повернення безпідставно виконаного (яка не містить
вказівки на помилку) [2].
З тих же міркувань судова практика
допускає витребування безпідставно
сплаченого, хоча б причиною такого
платежу і не була помилка платника, у
таких випадках: 1) отримане безпідставного було недозволеним або аморальним для одержувача; 2) особа виконала свій обов'язок зі сплати вдруге,
оскільки втратила розписку кредитора
про отримання першого платежу і побоювалася пред'явлення вимоги через
суд (знайшовши згодом розписку,
вона може вимагати повернення суми
повторного платежу) [3].
Таким чином, у французькому праві
можна розрізнити конструкцію спеціального позову про повернення безпідставно сплаченого через помилку, врегульованого ст.ст. 1376–1381 Французького цивільного кодексу, обов'язковою
умовою задоволення якого є омана
платника стосовно існування боргу, і
засновану на ч. 1 ст. 1235 цього Кодексу
загальну юридичну конструкцію зворотного витребування безпідставно
сплаченого, що не ставить реституцію
в залежність від наявності помилки при
здійсненні платежі.
Згідно із законодавством Франції
допускаються й виняткові випадки,
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коли неналежно сплачене поверненню
не підлягає. Відповідно до ч. 2 ст. 1377
Французького цивільного кодексу платник, помилково сплативши чужий
борг, не має права зворотного витребування безпідставно сплаченого від кредитора, якщо той після отримання платежу, вважаючи зобов'язання припиненим, знищив свій борговий документ [1]. У цьому випадку платник може
витребувати сплачене від того, чий борг
був ним погашений, за допомогою загального позову про безпідставне збагачення. Крім того, французька судова
практика виключає зворотне витребування у тих випадках, коли аморальна
мета безпідставного платежу порочить
обох сторін, а не тільки одержувача.
Обсяг, що підлягає поверненню за
позовом про витребування безпідставно сплаченого, залежить від того, чи
був боржник добросовісний в отриманні безпідставного. У разі добросовісності боржника поверненню підлягає
лише отримане — відповідна грошова
сума, та ж кількість родових речей, індивідуально-визначена річ в натурі або
її вартість, якщо річ знищена або пошкоджена з вини одержувача. Якщо ж
річ, отримана добросовісним шляхом,
продана боржником, поверненню підлягає лише ціна, за яку річ була продана, але не її вартість [4].
Якщо ж має місце недобросовісність боржника стосовно отримання
неналежного, то він зобов'язаний повернути як отримане, так й відсотки, нараховані на відповідну грошову суму,
або плоди (доходи), одержані ним з
речі, з дня платежу. У випадку загибелі
безпідставно отриманої індивідуально
визначеної речі недобросовісний одержувач зобов'язаний відшкодувати її вартість, навіть якщо вона була втрачена
випадково, не з його вини [3].
Платник, у свою чергу, після повернення йому речі повинен, незалежно
від того, чи був боржник сумлінний чи
ні, відшкодувати йому всі необхідні ви-

трати, які були зроблені з метою збереження речі [3].
Цікаво, що згідно із законодавством
Франції платник, який передав на виконання неіснуючого боргу індивідуально
визначену річ, крім зобов'язального позову до одержувача про зворотне витребування безпідставно отриманого,
зберігає можливість речового способу
захисту свого права — тобто віндикації
цієї речі. При цьому віндикаційний позов пред'являється до особи, що фактично володіє безпідставно переданою
річчю, якою може виявитися як одержувач, так і наступний набувач [5].
У випадку, коли предметом безпідставного платежу були гроші чи інші
родові речі (які змішуються із загальною масою майна боржника), віндикація не допускається (можливий тільки
особистий кондикційний позов) [5].
Деякі інші, крім безпідставного платежу, випадки безпідставного збагачення залишилися за рамками законодавчого регулювання — Французький цивільний кодекс не містить ні спеціальних норм, що регламентують такі випадки, ні загальної норми про необхідність повернення безпідставно отриманого. Однак французька судова практика з міркувань справедливості не обмежується випадками, регламентованими в Кодексі, і широко використовує загальне поняття безпідставного збагачення. Під впливом доктрини французькі
суди виробили ряд додаткових критеріїв,
що обмежують сферу дії загального позову про безпідставне збагачення. В результаті, в цивільному праві Франції
склалося наступне коло умов, необхідних для пред'явлення цього позову:
1. Наявність збагачення однієї особи за рахунок іншого. Саме збагачення
розуміється досить широко — це отримання будь-якої майнової вигоди, принаймні, такої, що може бути оцінена в
грошовому еквіваленті. Важливо, що
збільшенню майна відповідача повинне відповідати таке ж зменшення майна
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позивача. Французька правова доктрина і сучасна судова практика не вимагають, щоб збагачення було отримане
відповідачем у вигляді прямої вигоди —
витребуванню підлягає і така цінність,
яка перейшла від позивача до відповідача за посередництвом третьої особи.
Допущення позову про повернення так
званого опосередкованого безпідставного збагачення безпосередньо від особи, яка отримала вигоду, є особливістю
права Франції, що відрізняє його, наприклад, від німецького права, де відповідно до "принципу прямої дії" кондикційний позов може бути адресований
лише особі, яка безпідставно отримала
майно безпосередньо від позивача [6].
2. Відсутність законної підстави для
збагачення. Вимога позивача про повернення безпідставного збагачення
буде відхилена, якщо відповідач зможе
довести, що отримав вигоду від виконаного на підставі договору, укладеного
ним з третьою особою, або завдяки існуванню між ним і третьою особою
правомірних зобов'язальних відносин,
заснованих на законі.
3. Субсидіарний характер позову —
він не допускається, якщо особа могла б
одержати задоволення за допомогою
іншого позову, заснованого на договорі, делікті або на законі. Втім, французькі суди задовольняють позови в тих
випадках, коли договірну вимогу позивача до третьої особи, що є його контрагентом, не може бути задоволено
через неплатоспроможність останнього. Слід зазначити, що субсидіарний
характер загального позову про безпідставне збагачення згідно із законодавством Франції означає як неприпустимість його конкуренції з віндикаційним,
договірним і деліктним позовами, так і
його допоміжну функцію стосовно кондикційної вимоги про повернення
безпідставного [3].
Наступною країною, яка заслуговує
на увагу, є Нідерланди. Норми про безпідставне збагачення закріплені в кни-
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зі 6 "Загальна частина зобов'язального
права" Цивільного кодексу Нідерландів
1992 року. Їм присвячені дві глави розділу 4 "Зобов'язання з інших підстав,
окрім делікту або договору" — глава 2
"Безпідставний платіж" і глава 3 "Безпідставне збагачення".
Під неналежним платежем в Цивільному кодексі Нідерландів розуміється майно, передане однією особою
іншій за відсутності правової підстави [7]. На відміну від французького права, дане зобов'язання виникає не тільки
у випадках неналежної передачі речей
або сплати грошової суми, а й у разі надання без правової підстави "послуг іншого характеру". Випадки неналежного
платежу можна класифікувати таким
чином: а) коли не існує жодного зобов'язання; б) коли існує зобов'язання
між іншими сторонами; в) коли дійсне
зобов'язання було скасоване або модифіковане зі зворотним ефектом (наприклад, виплата проведена на підставі судового рішення, переглянутого в результаті апеляції) [61, с. 113].
На особливу увагу заслуговує та обставина, що Цивільний кодекс Нідерландів не ставить право зворотного
витребування безпідставного платежу
в залежність від помилки особи, яка
вчинила таке надання, стосовно існування боргу. Ця новела відрізняє голландське регулювання відносин з безпідставного збагачення від більшості
континентальних правопорядків, де
помилка платника є обов'язковою умовою задоволення позову про повернення безпідставно сплаченого.
Відповідно до Цивільного кодексу
Нідерландів у випадку кондикції повертається індивідуально визначена річ в
натурі, та ж сама кількість родових речей або однакова сума грошей. У разі
неможливості повернення індивідуально визначеної речі в натурі відшкодовується її вартість у грошах. Однак, законом встановлюються межі реституції.
Остання допускається в трьох ситуаці-
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ях: 1) одержувач-відповідач збагатився в
результаті вчиненого позивачем виконання; 2) одержувач визнаний відповідальним за те, що неналежне виконання було зроблено; 3) одержувач сам
погодився надати контрвиконання [7].
Як й у Франції, обсяг того, що вимагається, за правилами Цивільного кодексу Нідерландів про безпідставні платежі
залежить від того, чи був одержувач добросовісний у прийнятті безпідставного.
Так, добросовісний одержувач безпідставного не зобов'язаний відшкодовувати вартість втраченої або пошкодженої
речі, якщо втрата або пошкодження
сталися в період, протягом якого він на
розумних підставах не повинен був рахуватися із зобов'язанням повернення
цього майна. Але особа, яка недобросовісно прийняла безпідставний платіж,
вважається такою, що прострочила виконання зобов'язання, тому відповідальна за втрату або пошкодження отриманого майна [61, с. 115].
Від критерію добросовісності залежить і вирішення питань про долю плодів безпідставно переданого майна та
про відшкодування витрат, понесених
одержувачем у зв'язку з цим майном. Так,
вилучені натуральні плоди належать добросовісному власнику (параграф 1
ст. 3:120), в той час як недобросовісний
власник зобов'язаний видати уповноваженій особі не тільки саме майно, а й також його натуральні і цивільні плоди
(параграф 1 ст. 3:121 Цивільного кодексу Нідерландів). Добросовісний власник має право на відшкодування своїх
витрат, понесених на збереження майна, в тій мірі, в якій вони не були відшкодовані плодами майна і рештою
прибутку, що дістався від нього власнику (параграф 2 ст. 3:120 Цивільного кодексу Нідерландів) [61, с. 115] .
Недобросовісному власнику закон
надає право тільки на обмежену компенсацію зроблених на майно витрат в
тій мірі, в якій вона задовольняє вимоги
неприпустимості безпідставного збага-

чення уповноваженої особи. У той же
час ст. 3:123 Цивільного кодексу Нідерландів дозволяє як добросовісному, так
і недобросовісному власнику замість
вимоги компенсації просто вилучити
здійснені ним зміни або поліпшення за
умови, що він повертає майно в первинний стан [61, с. 117].
У голландському праві, як й в праві
Франції, у особи, що передала індивідуально визначену річ при виконанні неіснуючого зобов'язання, є можливість вибору між кондикційним позовом до одержувача за правилами про безпідставний
платіж та позовом віндикаційним.
Загальна норма про безпідставне
збагачення закріплена в ст. 6:212 Цивільного кодексу Нідерландів, параграф 1 якої передбачає, що той, хто
необґрунтовано збагачується за рахунок іншої особи, зобов'язаний, наскільки це розумно, відшкодувати збиток цій особі в межах суми, на яку він
збагатився. Умови виникнення даного
зобов'язання є наступними:
1. Наявність збагачення однієї особи
за рахунок відповідного зменшення в
майні іншої особи. У цьому полягає головна відмінність загального позову про
безпідставне збагачення від позову про
повернення безпідставно сплаченого.
Правила про повернення безпідставно
сплаченого не вимагають доведення наявності якого-небудь збагачення на стороні відповідача і пов'язаного з цим
зменшення майна позивача: достатньо
довести факт неналежного платежу,
предмет якого і підлягає поверненню.
2. Відсутність правової підстави збагачення [61, с. 117].
Концепція субсидіарності загального позову про безпідставне збагачення,
на відміну від Франції, не отримала легального закріплення в Цивільному кодексі Нідерландів. Разом з тим, було б
неправильно стверджувати, що голландський підхід у цьому відношенні
разюче відрізняється від французького.
Так, позивач має право вибрати між по-
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зовом про безпідставне збагачення і деліктним позовом, оскільки за фактичними підставами можуть бути застосовані обидва засоби правового захисту [8]. Однак, якщо законодавець формулює одну норму таким чином, щоб
шляхом встановлення обмежувальних
умов виключити використання всіх інших норм, в тому числі положення про
безпідставне збагачення, тоді кондикційний позов не допускається [61, с. 118].
Таким чином, у системі кондикційного зобов'язання голландського права,
як і у Франції, провідне місце займає зобов'язання з безпідставного платежу, а
загальна норма про безпідставне збагачення виконує додаткову функцію.
На особливу увагу заслуговує законодавство про безпідставне збагачення
в Німеччині. Норми про кондикційні
зобов'язання закріплені в главі 24 розділу 7 "Окремі види зобов'язань" книги II
Німецького  цивільного  уложення
1896 року. В абзаці 1 параграфа 812 даного Уложення сформульовано загальне положення про необхідність повернення
безпідставного
збагачення:
"Особа, яка без законної підстави внаслідок виконання зобов'язання іншою
особою або іншим чином за рахунок
останньої набула якесь майно, зобов'язана повернути отримане. Цей обов'язок має місце і в тому випадку, якщо
правова підстава відпала згодом або
якщо не було досягнуто результату, на
який спрямовувалось виконання відповідно до змісту угоди" [9].
Положення Німецького цивільного
уложення про зобов'язання з безпідставного збагачення є надзвичайно показовим прикладом результату теоретичних розробок німецької пандектної
доктрини на основі римського права.
На відміну від французької моделі
загального позову про безпідставне
збагачення, що носить субсидіарний
характер по відношенню до позову про
зворотне витребування безпідставно
сплаченого, німецька модель генераль-
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ного кондикційного позову означає,
що в основі будь-якої вимоги про повернення безпідставно отриманого лежить загальна норма параграфу 812 Німецького цивільного уложення, згідно з
якою умовами його пред'явлення є:
1) придбання майна однією особою
за рахунок іншої внаслідок виконання
зобов'язання іншою особою або яке виникло яким-небудь іншим чином;
2) відсутність правової підстави, під
якою у німецькому праві розуміється
мета майнового надання, недосягнення
якої і спричиняє виникнення кондикційного зобов'язання [9].
Поряд із загальним положенням, закріпленим у параграфі 812, в главі 24
Німецького  цивільного  уложення
міститься ряд спеціальних норм, які
конкретизують правову регламентацію
окремих видів зобов'язань з безпідставного збагачення. Так, сучасна німецька
типологія кондикційних позовів виглядає наступним чином. Як вже зазначалося вище, параграф 812 Німецького
цивільного уложення розрізняє безпідставне придбання майна внаслідок виконання зобов'язання іншою особою і
яке виникло яким-небудь іншим чином.
На цьому і заснована типологія позовів
про повернення безпідставного збагачення, що виділяє відповідно "кондикції з виконання" і "кондикції не з виконання" [10, с. 99].
Під виконанням розуміється усвідомлене і цілеспрямоване збільшення
чужого майна — грошовий платіж, передача права власності на річ, звільнення іншої особи від боргу, прийняття
боргу на себе на користь іншої особи,
надання послуги і т. д. Виконанням вважається також договірне визнання існування або відсутність боргу [11].
В рамках "кондикції з виконання"
залежно від того, в чому саме виражається безпідставність збагачення, виділяють такі випадки:
1) повернення виконаного за відсутності правової підстави;
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2) повернення внаслідок подальшого відпадіння правової підстави наданого виконання;
3) повернення внаслідок недосягнення результату, на який було спрямоване
виконання відповідно до змісту угоди;
4) повернення внаслідок недостойності мети виконання, прийнявши яке,
одержувач порушив закон або добрі
звичаї (наприклад, передача грошей вимагачу) [5].
У той же час, повернення виконаного виключається у разі, якщо особа
здійснила виконання, свідомо знаючи
про відсутність у неї такого обов'язку,
або в силу морального боргу, або з метою дотримання правил пристойності
(параграф 814 Німецького цивільного
уложення) [9]. При цьому, на відміну від
французького права, де на особі, яка
пред'явила позов про зворотне витребування безпідставно сплаченого, лежить тягар доведення того, що вона
сплатила помилково, у Німеччині, навпаки, відповідач для захисту від кондикційного позову повинен довести,
що позивач на момент виконання знав
про відсутність зобов'язання.
Подібним же чином повернення не
допускається, якщо особа, надавши виконання, свідомо знала про неможливість досягнення результату, на який
воно спрямоване, або несумлінно перешкодила його настанню (параграф 815
Німецького цивільного уложення).
Крім того, не підлягає зворотному витребуванню те, що було надане з метою, яка суперечить закону або добрим
звичаям, якщо особа, яка здійснила таке
виконання, сама винна в цьому порушенні (абзац 1 параграфа 817 Німецького цивільного уложення) [9].
Заслуговує на увагу німецький підхід, який не збігається з французьким,
згідно з яким особа, яка передала річ
згідно з нікчемним договором, залишається власником безпідставно переданої речі, а, отже, зберігає можливість її
віндикації поряд з витребуванням її з

допомогою кондикційного позову. У
праві Німеччини не залишається місця
для подібної конкуренції вимог, оскільки особі, яка втратила право власності
на річ, віндикаційний позов недоступний. Винятком є досить рідкісні ситуації, коли поряд із зобов'язальним договором купівлі-продажу недійсним виявляється і правочин про передачу права
власності на річ. У цьому випадку поряд з віндикацією речі дозволяється
пред'явлення кондикційного позову.
Особливістю німецької моделі регулювання відносин стосовно безпідставно збагачення, що відрізняє її від французької моделі, є те, що "кондикції з
виконання" в Німеччині завжди спрямовані безпосередньо проти того, на
користь кого позивач виконав зобов'язання без законних на те підстав, а не
проти тих осіб, які одержують з безпідставно виконаного вигоду опосередковано [12]. Таким чином, зобов'язання,
що опосередковується "кондикцією з
виконання", виникає в Німеччині тільки
з безпосереднього безпідставного збагачення однієї особи за рахунок іншої.
Найважливішим різновидом "кондикції не з виконання", що застосовується для витребування безпідставного
збагачення, яке виникло не в результаті
дій позивача, а яким-небудь іншим чином, є так звана "кондикція з втручання". За цим позовом підлягає поверненню збагачення, що виникло внаслідок
посягання на права іншої особи. Мова
йде про випадки неправомірного споживання чи використання чужої речі,
створення нової речі для себе за допомогою переробки чужих матеріалів, використання чужого винаходу і т. д. [9].
"Кондикції з втручання" мають місце, зокрема, при продажі чужої речі
неправомочною особою, в результаті
чого право власності на річ виникає у
добросовісного набувача, а особа, якій
вона раніше належала, це право втрачає. У цьому випадку колишній власник має право вимагати від особи, яка
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неправомірно розпорядилася його річчю, повернення отриманого. Однак
якщо неправомірне розпорядження
чужою річчю носило безоплатний характер, то кондикційний позов може
бути адресований безпосередньо до її
набувача (параграф 816 Німецького
цивільного уложення) [9].
"Кондикції з втручання" можуть
бути пред'явлені також до злодія, який
викрав чужу річ. Він повинен повернути власнику володіння річчю, яке було
набуте в результаті втручання в чуже
право власності. Така кондикція володіння, яка заявляється у формі "кондикції з втручання", у зазначеному випадку
є альтернативою віндикації, деліктному
позову і позову власника — це ще один
винятковий випадок, коли німецьке
право допускає конкуренцію вимог різної правової природи [13].
Серед "кондикцій не з виконання"
німецькі правознавці виділяють, крім
того, "регресну кондикцію", яка пред'являється до особи, чий борг був погашений замість неї позивачем, і "кондикцію із застосування" — про повернення
понесених витрат, які поліпшили чуже
майно, а також ряд інших [10, с. 101].
Обсяг того, що вимагається згідно з
кондикційним позовом, визначається
нормою параграфа 818 Німецького цивільного уложення, згідно з якою поверненню підлягає не тільки саме безпідставно придбане майно, а й одержані з нього доходи. У випадку неможливості повернення майна в натурі повинна бути відшкодована його вартість.
Суттєвою особливістю зобов'язань з безпідставного збагачення в законодавстві Німеччини є звільнення
особи, яка отримала майно безпідставно, від обов'язку його повернення
(або відшкодування вартості), якщо ця
особа більше не одержує вигоду. Однак, ця пільга діє лише протягом періоду, поки добросовісно збагачена
особа помиляється стосовно наявності правової підстави для придбання
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майна (параграф 818 Німецького цивільного уложення) [9].
З вищевикладеного випливає, що в
праві Німеччини ідея неприпустимості
безпідставного збагачення отримала
оригінальне втілення у вигляді генерального кондикційного позову, закріпленого в параграфі 812 Німецького цивільного уложення та адаптованого судами до
конкретних ситуацій порушення балансу майнових інтересів учасників цивільного обігу за допомогою класифікації
видів кондикції, запропонованою німецькою юридичною доктриною.
Враховуючи принцип обов'язковості повернення безпідставного збагачення, на якому ґрунтується самостійне
право реституції, право Англії виходить із того, що зобов'язання із безпідставного збагачення за своїм змістом є
реституційними. Сучасна англійська
правова доктрина та судова практика
сходяться на тому, що будь-які реституційні позови прецедентного права
ґрунтуються на єдиному принципі, згідно із яким вигода, отримана відповідачем за рахунок позивача і яку було б
несправедливо залишати за відповідачем, представляє собою безпідставне
збагачення, яке підлягає поверненню [14]. При цьому принцип недопустимості безпідставного збагачення передбачає, по-перше, збагачення відповідача шляхом отримання вигоди,
по-друге, отримання вигоди за рахунок
позивача і, по-третє, неправомірність
отримання вигоди відповідачем.
Кондикційні (реституційні) позови
класифікуються залежно від джерел отриманої відповідачем вигоди. Правова
доктрина Англії об'єднала реституційні
позови у три великі групи, які, в свою
чергу, поділяються на декілька підгруп.
Так, до першої групи належать позови
про витребування вигоди, отриманої
відповідачем в результаті дій самого позивача; до другої групи — внаслідок
протиправної поведінки відповідача; до
третьої — в результаті дій третьої сто-
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рони [116, с. 146]. Для розуміння сутності реституційних правовідносин в країнах англосаксонського права доцільно
більш детально зупинитись на розгляді
цих груп кондикційних позовів.
Перша група — позови про витребування вигоди, отриманої відповідачем в результаті дій самого позивача, є
найбільш різноманітною і включає в
себе такі підгрупи:
1. Позови про витребування грошей, які знаходяться у відповідача і
отримані останнім в інтересах позивача. Зазначений позов є найбільш поширеною вимогою про реституцію,
насамперед, це такі випадки, коли право визнає, що одна особа отримала гроші в інтересах іншої і тому, відповідно,
зобов'язана їх сплатити. Серед таких
випадків можна виділити наступні:
а) сплата позивачем відповідачеві
грошей під дією помилки. При цьому
помилка повинна стосуватися саме факту, а не права. Різниця полягає в тому,
що помилка у праві має місце в результаті неправильної правової оцінки обставин, які спричинили здійснення неналежного платежу. А фактичною помилкою є невірне розуміння стосовно наявності або відсутності якої-небудь обставини. У зазначеному випадку мова йде
про такий факт, який у випадку його існування покладав би на позивача обов'язок здійснити платіж. Дану тезу обґрунтовує загальноприйнятий в країнах англосаксонського права принцип, згідно з
яким неналежно сплачені на користь
відповідача гроші не підлягають поверненню, якщо він, добросовісно помиляючись, вимагав у позивача повернути
неіснуючий борг, а останній, в свою
чергу, визнав вимогу справедливою та,
невірно оцінивши її з правової точки
зору, помилково сплатив такий борг;
б) сплата позивачем відповідачеві
грошей на підставі недійсного правочину. При цьому недійсність правочину повинна бути наслідком конкретної
причини, з наявністю якої судовий

прецедент пов'язує можливість застосування реституції. Такими причинами можу бути омана або недієздатність
однієї із сторін правочину, порушення
умов договору, невідповідність правочину нормам закону чи публічному
порядку тощо. І правова доктрина, і
судова практика країн англосаксонської правової сім'ї обмежують захист
права за згаданим вище позовом. Так,
позов про повернення неналежно виконаного за недійсним правочином не
підлягає задоволенню, якщо позивач
своїми діями сприяв правопорушенню
і винен у його вчиненні;
в) сплата позивачем відповідачеві
грошей під впливом примусу, фізичного впливу, незаконного представництва
тощо за умови, що позивач знав про
відсутність обов'язку платежу. Для застосування даного позову не вимагається, щоб примус або фізичний вплив
спричинили реальне правопорушення,
достатньо було, щоб перелічені обставини зумовили сплату неналежного та
недобровільного платежу. Найбільш
розповсюдженою формою примусу
або будь-якого іншого впливу судова
практика називає захоплення або загрозу захоплення майна позивача шляхом
арешту або застави, або незаконне використання своїх повноважень.
2. Позови стосовно грошей, сплачених позивачем в інтересах відповідача, які могли пред'являтись в наступних випадках:
а) звільнення відповідача позивачем
від відповідальності, яка була покладена
на нього (наприклад, у випадку поруки,
коли поручитель-позивач сплатив борг
основного боржника і має право
пред'явити до нього регресну вимогу);
б) звільнення позивачем відповідача
від відповідальності перед третіми особами під впливом правомірного примусу (наприклад, якщо під загрозою накладення арешту на майно або під іншим впливом позивач був вимушений
погасити борг перед третьою особою,
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він має право вимагати від боржника
відшкодування сплаченого);
в) здійснення позивачем платежу
третій особі на прохання відповідача.
У такому разі позивач має право отримати від відповідача відшкодування
йому сплаченої грошової суми.
У всіх згаданих вище випадках для
застосування реституції повинні мати
місце певні умови. По-перше, відповідач повинен мати обов'язок сплатити
гроші і сплата їх позивачем звільняє
його від такого обов'язку; по-друге, позивач повинен сплатити гроші на законних підставах — добровільна сплата грошей за відповідача не дає йому
права на позов про їх відшкодування;
по-третє, послуга здійснити платіж не повинна бути нав'язана позивачем відповідачеві (наприклад, прийняття на себе
обов'язку поручителя без відома про це
основного боржника в подальшому позбавляє права на відшкодування).
3. Позови, які подаються в результаті вчинення правопорушень, в яких вигода для відповідача виникає в результаті дій позивача. Вимога за таким позовом виникає у випадку поставки товарів
або надання послуг однією особою іншій за обставин, коли позивач має право
на відшкодування вартості товару або
винагороди за послуги від відповідача.
Позови про відшкодування справедливої винагороди за виконану роботу можуть бути як договірними, так і позадоговірними. Такі позови можуть містити
вимогу про реституцію і в цьому випадку
право на неї виникає незалежно від наявності договору між особами.
Друга група правопорушень, внаслідок вчиненням яких можуть пред'являтись реституційні позови, охоплює випадки наявності протиправної поведінки відповідача. Тобто такі позови можуть бути подані у разі отримання відповідачем вигоди внаслідок його протиправної поведінки — незаконного
використання чужого права або незаконного розпорядження чи користу-
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вання чужою річчю. Англосаксонська
система права визнає втручання в чужі
права деліктом — цивільним правопорушенням. Однак, у випадку зазначених правопорушень потерпіла особа
має право пред'явити замість деліктного позову позов про витребування від
відповідача всієї вигоди, отриманої останнім в результаті використання чужого права або речі. Якщо позивач обирає
другий позов, то за загальним правилом вважається, що він відмовляється
від правопорушення. Особливістю такого позову є те, що відмовитися можна
лише від такого правопорушення, внаслідок якого відповідач отримав майнову
вигоду. Матеріли судових справ свідчать, що відмова від правопорушення
допускається у випадку привласнення
майна, порушення умов володіння землею або речами, помилки або вимагання шляхом погрози, порушення виключних прав на об'єкти патентного
чи авторського права, торговельні марки, комерційну таємницю, а також у випадку неправомірного використання
відповідачем імені або зображення позивача у комерційних цілях. Однак, відмова від правопорушення не допускається у випадку наклепу, погрози застосування фізичного насильства тощо.
Як випливає із вищезазначеного, відмова від правопорушення представляє
собою право позивача обрати один із
наявних у нього альтернативних засобів
захисту — або деліктний позов про відшкодування збитків, або про повернення грошей, отриманих правопорушником без належного правового титулу.
Критеріями, які визначають такий вибір,
можуть бути різні обставини як матеріального, так і процесуального характеру,
зокрема, розмір передбачуваного відшкодування, правовий статус відповідача, строк позовної давності тощо.
До третьої групи позовів відносяться ті, що пред'являються в результаті
правопорушення, тобто отримання відповідачем від третьої особи вигоди, за
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яку він повинен нести відповідальність
перед позивачем. Таке право виникає,
зокрема, у поручителя стосовно боржника, борг якого він погасив, або у страховика перед особою, відповідальною за
заподіяння шкоди, яка і стала страховим
випадком. Застосування принципу суброгації в країнах загального права обґрунтовується, насамперед, забороною
безпідставного збагачення відповідача.
Правові норми, які регламентують
реституцію у країнах англосаксонської
правової системи, переважно відносяться до common law (загальне право), однак можна стверджувати, що і equality
law (право справедливості) має засоби
правового захисту, які ґрунтуються на
реституції. Так, найбільш важливими є
такі способи захисту:
1) doctrine of subrogation — вимога
про відшкодування, яка базується на
принципі суброгації;
2) constructive trust — позови, які
мають своїм підґрунтям довірчу власність. Довірча власність є добросовісним та добровільно прийнятим на
себе зобов'язанням добросовісно володіти та управляти власністю в інтересах іншої особи. Варто зауважити, що
питання про те, чи є відповідач таким
довірчим власником того майна, повернення якого вимагає позивач, вирішується судовою практикою країн англосаксонської правової системи порізному. Так, право Англії виходить з
того, що довірча власність на підставі
закону може виникнути виключно у
сфері правовідносин особливої довіри — fiduciary relationship. Наприклад,
довірчим власником згідно із законом
може бути адвокат щодо свого клієнта,
виконавець заповіту щодо найближчих родичів заповідача, агент щодо
свого принципала тощо;
3) equitable lien — позови із заставного права за принципом справедливості, які характеризуються як речові засоби захисту, тобто обов'язковим є наявність індивідуально визначеної речі.

Однак, якщо для витребування майна
відповідно до загального права воно
повинно бути індивідуалізоване, то
згідно із правом справедливості такої
вимоги немає — майно повинно бути,
принаймні, виділене із загальної маси
майна, що витребовується.
В Італії норми про безпідставне
збагачення знайшли своє відображення
в Цивільному кодексі [15]. Так, згідно із
ст. 2042 цього кодексу вимога із безпідставного збагачення носить субсидіарний характер стосовно деліктного позову. Дана норма аж ніяк не висвітлює,
яким чином можна вирішити питання
конкуренції деліктної та кондикційної
вимог. В той же час, в юридичній літературі Іспанії наголошується на можливості потерпілої особи заявляти вимогу,
спрямовану на повернення незаконних
вигод, які були отримані правопорушником. Дане правило застосовується у
випадках порушення інтересів суб'єкта
права, особистих немайнових прав особи та прав інтелектуальної власності.
Розмір відшкодування встановлюється із урахуванням особливостей
збагачення, в тому числі береться до
уваги можливість одержання потерпілим певної вигоди за користування
втраченим майном (тобто у зазначеному випадку мова йде про відшкодування упущеної вигоди).
Таким чином ми бачимо, що у
більшості сучасних національних правових систем отримала офіційне визнання основоположна ідея неприпустимості безпідставного збагачення.
Романська модель загального позову
про безпідставне збагачення (закріплена, зокрема, у Франції та Нідерландах)
характеризується субсидіарністю цього позову стосовно інших вимог, які
випливають із договору, делікту чи закону. Це свідчить про допоміжний характер загального позову про безпідставне збагачення щодо вимоги з належного платежу, який в країнах романської правової сім'ї виступає само-
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стійною підставою виникнення зобов'язань. У свою чергу, німецька модель загального позову про безпідставне збагачення сконструйована у вигляді генерального кондикційного позову
і означає, що в основі будь-якої вимоги
про повернення безпідставно отриманого лежить загальна норма, згідно з
якою майно, придбане однією особою
за рахунок іншої за відсутності для
цього правової підстави, підлягає поверненню. Однак, на практиці адаптація цієї абстрактної норми до кожної
конкретної ситуації збагачення однієї
особи за рахунок іншої здійснюється
за допомогою типології кондикційних
позовів, розробленої доктриною і
сприйнятою судовою практикою.
В країнах англосаксонської правової
системи для стягнення безпідставного
збагачення використовуються різноманітні конструкції, які можуть нести як
зобов'язальний, так і речовий характер.
Відповідні правопорушенню засоби захисту можуть ґрунтуватись як на прецедентах судів загального права та права
справедливості, так і на різних правових нормах законодавчих актів. Спільною рисою усіх позовів про стягнення
безпідставного збагачення є те, що
вони спираються на право реституції,
які беруть свої витоки із загального права, що базується на принципі недопущення такого збагачення. Таким чином, право реституції можна визначити
як самостійну галузь, що виникла на
підставі поступового визнання судовою
практикою та доктриною загального
принципу відповідальності за безпідставне збагачення.
Правовий аналіз правових систем
європейських країн приводить до
висновку, що незважаючи на різне
втілення кондикційних зобов'язань у
законодавстві різних країн саме ознака відсутності правової підстави майнового надання є спільною об'єднуючою характеристикою, яка дозволяє
визначити межі інституту зобов'язань
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із безпідставного збагачення в різних
правопорядках.
Таким чином, можна стверджувати
про наявність спільних рис у регулюванні незаконного збагачення як у різних правових системах країн континентальної Європи, так і загального права.
Більшість законодавчих актів зарубіжних країн чітко визначають умови виникнення цього інституту і окреслюють коло прав та обов'язків сторін. Поряд з цим існують певні особливості,
притаманні тій чи іншій країні. Необхідно зазначити, що зарубіжне право не
проводить різницю між виконанням
недійсного договору та виконанням неналежного в цілому. Не має значення,
чи відсутня правова підстава для виконання від самого початку як при нікчемному договорі, чи вона відпадає
згодом в результаті оскарження. Майно, яке знаходиться в особи за відсутності правових підстав, у тому числі
придбане за недійсним договором,
підлягає поверненню як безпідставно
отримане. Не має значення також,
яким чином річ вибула з майна однієї
особи та безпідставно потрапила до
майнової сфери іншої; чи мало місце
протиправне заволодіння чужою річчю, помилковий платіж неналежного,
дія природних сил чи виконання недійсного договору — все це має значення лише для вирішення питання про
відповідальність набувача, але не для
визначення долі самого безпідставного
збагачення. У будь-якій із названих ситуацій повернення конкретної речі або
грошової суми, яка потрапила до майна
набувача, відбувається за допомогою
традиційних засобів захисту — віндикаційних та кондикційних позовів, що,
звичайно, не виключає можливості
прояву у відповідних випадках і деліктного позову (наприклад, якщо річ, яка
підлягає поверненню, загинула або в
інший спосіб втрачена з вини незаконного володільця). І такий підхід видається логічним. Адже недійсні догово-
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ри — це лише частковий випадок відсутності правової підстави, а надання за
таким договором — одна з можливих
причин незаконного збагачення. Невипадково у системі кондикційних зо-

бов'язань важливе місце займають саме
ті з них, які виникають внаслідок виконання недійсних договорів. Зазначене
притаманне як для систем континентального, так і загального права.
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field of waste management
Abstract. The article investigates the ideology and terminology of the Directive
№ 2008/98 / EC on waste of 19 November 2008, as a source of Adaptation of Ukraine
to the EU legislation in the field of waste management.
The study author draws conclusions that most formal ideas embodied in this EU Directive in one form or another are present in the Law of Ukraine «On Waste». However,
there are significant differences on the practical implementation of the relevant provisions. This is primarily due to the fact that much of the Law of Ukraine «On Waste» has
no effective mechanisms for implementing its provisions in practice. Therefore, there is
an objective need not only the implementation of the Directive № 2008/98 / EC on
waste, but also borrowing in the domestic practice, positive European experience with
the implementation of its provisions.
Key words: adaptation, waste legislation Ukraine, the European Union Association Agreement.
Євроінтеграційні прагнення України визначили основний вектор розвитку української держави на сьогодні. Шлях України до Європи є досить
непростим. Але на сьогодні, вже зроблено досить багато для того щоб
українські реалії наблизилися до європейських.
Ключовим документом, який на
сьогодні визначає "дорожню мапу",
якою Україна має йти до Європи є Угода про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони[1]. Ця Угода та Додатки
до неї визначають основні завдання, які
має виконати Україна для того щоб у
майбутньому мати можливість отрима-

ти членство у Європейському Союзі.
Угода по асоціацію між Україною та
ЄС передбачає проведення адаптації
національного законодавства України
до права ЄС у багатьох сферах. Однією
із таких сфер є управління відходами,
яка визначена у п. "е" ст. 361 згаданої
Угоди. Очевидно, що така адаптація
стосується приписів національного законодавства України, які регламентують управління всіма видами відходів, у
тому числі і побутовими.
Адаптація законодавства України до
права ЄС, у цій сфері, має відбуватися в
межах директив ЄС, які визначені у Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Серед усієї сукупності
директив ЄС, які регламентують різні аспекти управління відходами вибрано три
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Директиви ЄС [2; 3; 4]. Однією із них є
Директива № 2008/98/ЄС про відходи
від 19 листопада 2008 р. (далі — Директива № 2008/98/ЄС про відходи)[2].
В цій статті ми б хотіли визначити те,
якою мірою національне законодавство
України, яке регламентує управління побутовими відходами, станом на сьогодні,
відповідає положенням Директиви №
2008/98/ЄС про відходи? Які кроки ще
необхідно зробити аби національне законодавство України, в цій частині, відповідало законодавству ЄС у цій сфері?
Питання, які ми спробуємо розкрити в
цій статті були і є предметом наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних спеціалістів. Так, серед вітчизняних спеціалістів,
які в тій чи іншій мірі аналізували це питання можна назвати: В. І. Андрейцєва,
Г. І. Балюк, Л. О. Бондар, А. П. Гетьмана, Т. Г. Ковальчук, М. В. Краснову,
Е. В. Позняк, Т. О. Третяка, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульгу та ін.
Окрему увагу питанню щодо поводження з відходами приділяли такі зарубіжні дослідники як: М. М. Брінчук,
О. К. Голіченков,  О. Л. Дубовик,
І. А. Ігнатьєва, О. С. Колбасов, І. В. Ла
вигіна та ін.
Важливий внесок у розвиток цієї тематики зробили вітчизняні дисертаційні дослідження: Н. О. Максіменцевої,
М. В. Федунь та В. О. Юрескул.
Приступаючи до розгляду зазначеної тематики, хотілося б в першу чергу
звернути увагу на особливе значення
Директиви № 2008/98/ЄС про відходи
в системі Директив ЄС, які присвячені
регламентуванню питання управління
про відходами в цілому та побутовими
відходами зокрема. Ця Директива ЄС є
рамковою, що по суті означає те, що це
є базовим, основоположним документом у цій сфері. Тобто ця Директива
ЄС закріплює вихідні, фундаментальні
ідеї, навколо яких будується управління
відходами у країнах-членах ЄС.
Не зайвим також буде, звернути увагу на те, що ця Директива ЄС не є пер-
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шою директивою ЄС у цій сфері, а є
певним етапом еволюції законодавства
ЄС про відходи. Їй передували Директива 75/442/ЄС про відходи та Директива 2006/12/ЄС про відходи[2]. Таким
чином, необхідно наголосити на тому,
що ця Директива ЄС закріпила прогресивні ідеї, спрямовані на обмеження
утворення всіх видів відходів, у тому
числі і побутових, їх ефективне, раціональне використання в межах домінуючої в ЄС концепції "зеленої економіки".
Якщо говорити конкретніше, то зазначена Директива ЄС акцентувала увагу
на такі важливі для України ідеї, як:
1) першочерговість запобігання утворенню відходів; 2) перевага переробки
відходів, а не їх утилізація шляхом спалювання;  3) пріоритет  рециклінгу;
4) впровадження розширеної відповідальності виробника; 5) посилення економізації сфери відходів та ін.[2]. Отже,
можна говорити про те, що в положення цієї Директиви ЄС відповідають тим
фундаментальним ідеям, які визначають зміст права охорони навколишнього природнього середовища у країнах-членах ЄС. Ці ідеї знайшли свого
комплексного закріплення у ч. 1 ст. 361
Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС [1]. Зокрема, мова йде про такі ідеї,
як: збереження, захист, поліпшення і
відтворення якості навколишнього середовища; захист громадського здоров'я; розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні,
спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища. Очевидно те, що ці
ідеї є певним фундаментом навколо,
якого має будуватися національне законодавство про відходи в Україні.
Виникає логічне запитання, що ж
власне нового дасть імплементація
норм цієї Директиви ЄС для законодавства України про відходи в цілому та
про побутові відходи зокрема? Які нові
ідеї та нову позитивну практику у цій
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сфері, може дати для України імплементація положень цієї Директиви ЄС?
При цьому, варто зважати на те, що за
роки незалежності України було створено власне законодавство України про
відходи. Основним нормативно-правовим актом у цій сфері є Закон України
"Про відходи" від 05 березня 1998 р.
(далі — Закон України "Про відходи" [5]. Цей Закон України визначає
правові, організаційні та економічні засади діяльності пов'язаної із запобіганням та зменшенням обсягів утворення
відходів, їх зберіганням, обробленням,
утилізацією та видаленням, знешкод
женням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів
на навколишнє природне середовище
та здоров'я людини на території України. В тому числі цей Закон України регламентує питання про управління побутовими відходами.
Аналіз  положень  Директиви
№ 2008/98/ЄС про відходи дозволяє, в
першу чергу, говорити, про можливість
запровадження нового підходу до питання про управління відходами в Україні. Маємо відзначити те, що у законодавстві України використовується переважно категорія "поводження" по відношенню до всіх видів відходів у тому
числі і побутових. Фактично, мова йде,
про певний аналог російського терміну
"обращение с отходами".
У такому випадку логічно поставити
питання про те, чим же відрізняється
поняття "поводження з відходами" від
поняття "управління відходами"? Аналізуючи відмінності між категоріями
"управління відходами" та "поводження
з відходами" спеціалісти звертають увагу на те, що сама концепція "поводження" з відходами передбачає операції із
вже існуючими відходами [6, с. 68]. Таким чином, робиться висновок про те,
що чинне законодавство України не
звертає увагу на, такий важливий елемент управління відходами, як попередження їх утворення. Разом із тим, ана-

ліз ст. 5 Закону України "Про відходи",
а зокрема п. "б" ч.2 цієї статті дозволяє
відзначити те, що ідея попередження
утворення відходів вже реалізована на
рівні цього Закону України. Мова йде,
про принцип зведення до мінімуму
утворення відходів.
Подальший аналіз цього питання
дозволяє нам стверджувати те, що в
цьому контексті, очевидно, необхідно
говорити про інше. А саме про те, як і
наскільки ефективно реалізується ідея
попередження утворення відходів в цілому та побутових відходів зокрема?
Які заходи можна запозичити із європейської практики, аби обсяг утворюваних відходів звести до мінімуму?
Адже, чинний Закон України "Про
відходи" використовує досить обмежений спектр заходів спрямованих на попередження утворення відходів. Мова
йде, про заходи передбачені, наприклад, у ст. 12, п.п. "а" та "с" ст. 17 зазначеного Закону України. Більш детально це питання розглядається у окремих проектах Закону України "Про
відходи" [8]. Так, у ст. 8 згаданого Проекту запобігання утворення відходів
розглядається з позиції заходів, вжитих
перед тим як речовина, матеріал або
продукція стане відходом, що зменшує: а) кількість відходів, в тому числі
шляхом повторного використання
продукції або подовження її життєвого
циклу; б) шкідливий вплив відходів на
навколишнє природне середовище та
здоров'я людини; в) вміст шкідливих
речовин у матеріалах та продукції. При
цьому, варто відзначити те, що практика країн-членів ЄС є більш розвиненою у цьому контексті. Так, мова йде, в
першу чергу про: максимальне застосування так званих "чистих технологій"; бережливе використання наявних
природніх ресурсів; розробку екологічно безпечної продукції; розробку
технологій, які дозволять повністю
утилізувати небезпечні речовини, які
містяться у відходах.

69

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 2 (08)

На наш погляд, реалізація концепції
"waste management" або управління відходами передбачає запозичення в першу чергу нових, ефективних методів
управління цією сферою з метою досягнення основної мети, якою є охорона
навколишнього природнього середовища від негативного впливу зі сторони
будь-яких відходів у тому числі і побутових. Адже в Україні будь-які відходи,
розглядаються, у першу чергу, як фактор, який негативно впливає на навколишнє природне середовище та здоров'я людини. Цей підхід реалізований
зокрема у Законі України "Про відходи".
Разом із тим, у світовій практиці існує і інший підхід, якій поступово починає розвиватися на території України. Мова йде про те, що побутові відходи можуть бути прибутковим бізнесом.
Цей аспект управління відходами в
Україні розглядали переважно у економічній літературі, в якій намагалися показати вигідність такого бізнесу [6].
Маємо відзначити те, що ключова
роль в управлінні побутовими відходами має належати саме державі. Ми переконані у тому, що мова йде не просто
про запровадження нової концепції
управління, а саме про запровадження
нової концепції державного управління
відходами в Україні в цілому та побутовими відходами зокрема. Це пов'язано
із тим, що на сьогодні провідне місце у
економіко-правовому механізмі охорони довкілля належить саме державному
управлінню цією сферою. Це обумовлене тим, що саме державне управління
у сфері охорони довкілля є чи не єдиним дієвим засобом функціонування
економіко-правового механізму охорони довкілля, оскільки такі складові цієї
системи як: податки і збори у цій сфері, юридична відповідальність за шкоду завдану навколишньому природньому середовищу та правове виховання і правова культура громадян у сфері
охорони навколишнього природнього
середовища фактично реалізуються на
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досить низькому рівні та не виконують
у повній мірі свого функціонального
призначення.
Що ж стосується категорії "поводження з відходами", в тому числі і побутовими, то вона, на наш погляд, має
залишитися у національному законодавстві України та використовуватися
стосовно суб'єктів господарювання, які
займаються переробкою та утилізацією відходів. Адже, функціонально ці
суб'єкти мають не попереджувати
утворення нових відходів, а ефективно
перероблювати та утилізовувати вже
існуючі відходи.
Ідеологічний фундамент Директиви № 2008/98/ЄС про відходи складають наступні ключові ідеї в яких закріплюються основні пріоритети у сфері
управління побутовими відходами:
По-перше, це ідея поєднання захисту довкілля та захисту здоров'я людей
із заходами пов'язаними із максимальним використанням потенціалу побутових відходів. В цьому контексті, необхідно звернути увагу на те, що Директива віддає пріоритет заходам з рециклінгу перед заходами з утилізації відходів.
Такі ідеї можна побачити, зокрема, у
п. 28 Преамбули до цієї Директиви ЄС.
Так, звертається увага на те, що ця Директива повинна сприяти наближенню
ЄС, та очевидно країн, які прагнуть до
нього вступити, до "суспільства утилізації", тобто такого суспільства в якому
уникають вироблення відходів, використовуючи їх як ресурси [2]. Цікавим, в
цьому контексті, є досвід Німеччини.
Так, ця країна ЄС поставила ціль до
2020 р. припинити скид сміття на міських сміттєзвалищах. Очевидним є те,
що мова йде про, максимальне використання, в першу чергу побутових відходів, в якості вторинної сировини.

Окремо звертається увага на необхідність роздільного збирання
відходів, у тому числі і побутових.
Це робиться з метою покращення
потенціалу утилізації. Таким чином,
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у п. 28 згадуваної Директиви зазначається про те, що відходи повинні
збиратися окремо, якщо це можливо технічно, екологічно та економно, перед операціями утилізації [2].
При цьому, як можна побачити із
наведеного положення Директиви
ЄС, роздільне збирання відходів має
обов'язково відповідати вимогам
екологічності та економності. Аналізуючи досвід України можна
стверджувати, що роздільне збирання твердих побутових відходів в нашій країні тільки зароджується.
Хоча, як принцип державної політики у сфері поводження з відходами, ідея роздільного збирання відходів сформульована у п. "і" ч. 2
ст. 5 Закону України "Про відходи"
і зводиться до створення умов для
реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих відходів до їх
роздільного збирання. Не зайвим
буде відзначити те, що роздільне
збирання, зокрема, твердих побутових відходів є запорукою ефективності їх повторного використання
або утилізації. При цьому, в Україні
така ефективність є досить низькою, оскільки роздільне збирання
твердих побутових відходів майже
відсутнє. Тому, на наш погляд, доцільно було б створити реально діючу загальнодержавну програму із
запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів на
загальноукраїнському рівні. Безперечно, основним виконавцем цієї
програми має стати саме населення
України, адже у країнах ЄС саме
воно є основним суб'єктом роздільного збирання твердих побутових
відходів. При цьому, основну увагу
варто зосередити саме на роз'яснювальній та інформаційні роботі
пов'язаній із донесенням до насе-

лення корисності роздільного збирання твердих побутових відходів.

По-друге, запровадження принципу
розширеної відповідальності виробника. Деталізація змісту цього принципу
розкривається у п.2 ч. 1 ст. 8 зазначеної
Директиви ЄС. Так, зокрема зазначається те, що реалізація принципу розширеної відповідальності виробника може
включати прийняття повернутих продуктів та відходів, які лишаються після
використання таких продуктів, так само
як і подальше управління відходами та
фінансова відповідальність за таку діяльність. Ці заходи можуть включати зобов'язання надати публічний доступну
до інформації, що стосується міри, до
якої продукт може бути повторно використаний та утилізований [2]. Фактично
реалізація на практиці цього принципу
сприяє ефективному використанню ресурсів впродовж всього життєвого циклу
продукції та матеріалів, включаючи їх
відновлення, повторне використання,
збирання та утилізацію.
По-третє, реалізація на практиці та
на рівні національного законодавства
ідеї ієрархії пріоритетів, щодо поводження з відходами. Фактично, межах
Директиви № 2008/98/ЄС про відходи
пропонується принципово новий для
вітчизняної практики підхід до відходів,
який зводиться до розуміння останніх в
першу чергу як ресурсу. Тобто, мова
йде про, відмову від ідеї того, що відходи це в першу чергу фактор, який негативно впливає на навколишнє природнє середовище. Очевидно, те що така
ідея є цікавою та перспективною,
оскільки доки існує суспільство будуть
утворюватися різні види відходів в результаті його функціонування. Таким
чином, проблема управління відходів є
вічною для будь-якого суспільства.
У такому випадку, основним завданням
стає ефективне та раціональне використання відходів, максимальне їх повторне використання, а у разі неможливості
останнього їх утилізація. Така ідея, зо-
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крема ,чітко визначена у п. 29 Преамбули до зазначеної Директиви ЄС. Так, зазначається, що держави-члени повинні
сприяти використанню утилю, наприклад, переробленого паперу, водночас із
ієрархією відходів та прагненням до суспільства утилізації, та не повинні заохочувати поховання або спалювання такого утилю, наскільки це можливо [2].
По-четверте, планування управлінням відходами. Очевидним є те, що
управління відходами, аби бути ефективним, має бути обов'язково впорядкованим та плановим. Саме тому, Розділ п'ятий Директиви № 2008/98/ЄС
про відходи присвячений планам та
програмам з управління відходами. Так,
ч. 1 ст. 28 Директиви вславлює вимогу
відносно того, що держави — члени
повинні забезпечити складання одного чи більше планів з управління відходами повноважними органами. Такі
плани повинні самостійно або у поєднанні покривати географічну територію заданої держави-члена. Далі у положеннях ст. 28–30 Директиви ЄС
встановлюються конкретні вимоги до
таких планів та програм.
Аналізуючи чинний Закон України
"Про відходи" можна побачити згадки
про планування, в контексті, обов'язків
суб'єктів господарської діяльності у
сфері поводження з відходами. Так, у
п. "к" ч. 1 ст. 17 зазначеного Закону
України звертається увага на обов'язок
такого суб'єкта забезпечувати розробку
в установленому порядку та виконання
планів організації роботи у сфері поводження з відходами [5]. В цілому, цей
аспект управління відходами в Україні
реалізується на досить низькому рівні.
Ми переконані у тому, що в Україні мають бути розроблені конкретні плани і
програми із управління всіма видами
відходів, в тому числі і твердими побутовими відходами. Такі плани і програми мають бути створеними із врахуванням вимог встановлених у Директиві
№ 2008/98/ЄС про відходи. Зокрема,
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мова йде,наприклад, про вимоги ч. 2 та
ч. 3 ст. 28 Директиви. Так, згідно із ч. 2
плани управління відходами повинні
містити аналіз поточної ситуації з
управління відходами на заданій географічній території, а також заходи, які
слід вжити для покращення безпечної
для довкілля підготовки для повторного
використання, переробки та ліквідації
відходів, а також оцінку того, як план
підтримує запровадження цілей та положень Директиві № 2008/98/ЄС про
відходи. На наш погляд, такі плани
управління окремими видами відходів
мають бути розроблені в межах окремих областей України та на певний чітко визначений строк, наприклад, три
роки. Після сплину цього строку можна
буде, на підставі даних отриманих в результаті виконання плану, визначити
ефективність управління певними видами відходів на обласному рівні та визначити подальші дії із управління відповідними відходами.
По-п'яте, запровадження ведення
публічних реєстрів суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з
відходами. Зокрема, мова йде про: операторів їх утилізації та видалення, дилерів та посередників, перевізників тощо.
Маємо відзначити,те що у країнах
Європи, починаючи із давніх часів, побутові відходи розглядалися в першу,
чергу в якості ресурсу або сировини, які
можна повторно використати.
На сьогодні, у більшості розвинених країн, таких як: країни ЄС, США,
Китай збирання та переробка твердих
побутових відходів є прибутковим бізнесом. Побутові відходи є товаром для
експорту. На світовому ринку торгівлі
відходами провідне місце займають
енергетичні концерни. Наприклад, одним із найбільших є німецький енергетичний концерн EON, який займає на
цьому ринку 20 %. При цьому, цей концерн володіє дев'ятьма сміттєспалювальними заводами у той час, як на території України їх тільки два: під Киє-
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вом, побудований компанією "Грінко",
та під Дніпром сміттєспалювальний завод "Енергія". Що ж стосується України то торгівля побутовими відходами є
незначною. В основному, полімери з
України експортуються до Китаю.
Розглядаючи досвід України, у сфері управління відходами, можна стверджувати про те що, то тут бізнес з переробки побутових відходів тільки зароджується. В основному він існує у
вигляді збирання та сортування побутових відходів на полігонах та сміттєзвалищах. Незважаючи на свою об'єктивну необхідність і користь для суспільства і держави, бізнес з переробки побутових відходів в Україні балансує на
межі рентабельності. На сьогодні, переробники вилучають, із усієї маси твердих побутових відходів, переважно полімери, метал та скло. В цілому, за оцінками проекту Tacis, в Україні утилізується тільки 7 % відходів [7]. Тобто, мова
йде про те, що значна кількість побутових відходів в Україні ефективно не використовується та потребує своєї переробки, утилізації або захоронення.
У той же, час у країнах ЄС цей показник перевищує 80 %.
Очевидно, що держава має змінити
підхід до функціонування ринку побутових відходів в Україні. Мають бути
створені умови для розвитку цього бізнесу, прозорі "правила гри" для суб'єктів господарювання у сфері поводження із побутовими відходами, система
податкових пільг та заохочень для таких суб'єктів господарювання.
Крім того, у національне законодавство має бути імплементована термінологія, яка передбачена Директивою № 2008/98/ЄС про відходи. Адже
Директива закріплює двадцять базових
термінів, які стосуються також сфери
управління побутовими відходами.
Так, у Законі України "Про відходи"
фактично відсутні такі терміни, визначені у ст. 3 Директиви, як: "дилер",
"брокер", "біо-відходи", "ліквідація",

"найкращі існуючі методи" та ін. При
цьому, закріплення на законодавчому
рівні цих термінів не є самоціллю.
Вони мають отримати не тільки формальне закріплення, але і реальний
зміст та свою реалізацію на практиці.
В цілому, можна відзначити те, що за
змістом Директива № 2008/98/ЄС про
відходи близька до відповідних положень Закону України "Про відходи". Разом із тим, існують суттєві розходження
щодо реалізації на практиці відповідних
положень. Це насамперед обумовлено
тим, що значна частина положень Закону України "Про відходи" не має ефективних механізмів реалізації його норм
на практиці. Тому існує об'єктивна потреба не тільки у імплементації положень Директиви № 2008/98/ЄС про
відходи, але й запозиченні, у вітчизняну
практику, позитивного європейського
досвіду з реалізації її положень.
Отже, в результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Аналізуючи положення Директиви № 2008/98/ЄС про відходи та чинного Закону України "Про відходи"
можна побачити досить специфічну
ситуацію. Формально більшість ідей,
які закріплені у зазначеній Директиві
ЄС, у тому чи іншому вигляді присутні
у Законі України "Про відходи". Разом із
тим, існують суттєві розходження щодо
реалізації на практиці відповідних положень. Це насамперед обумовлено тим,
що значна частина положень Закону
України "Про відходи" не має ефективних механізмів реалізації його норм на
практиці. Тому існує об'єктивна потреба
не тільки у імплементації положень Директиви № 2008/98/ЄС про відходи, але
й запозиченні, у вітчизняну практику,
позитивного європейського досвіду з реалізації її положень.
2. Ідеологічний фундамент Директиви № 2008/98/ЄС про відходи складають певні ключові ідеї, які мають, на
практиці, реально визначати основні
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пріоритети у сфері управління побутовими відходами в Україні. Зокрема,
мова йде про такі ідеї як: 1) першочерговість запобігання утворенню відходів;
2) перевага переробки відходів, а не їх
утилізація шляхом спалювання; 3) пріоритет рециклінгу; 4) впровадження розширеної відповідальності виробника;
5) посилення економізації сфери відходів та ін. Реалізація цих ідей на практиці, при здійсненні управління побутовими відходами в Україні, дозволить
забезпечити реалізацію основних завдань, з охорони навколишнього природнього середовища, які визначені в
Євросоюзі, а зокрема: збереження, захист, поліпшення і відтворення якості
навколишнього середовища; захист
громадського здоров'я; розсудливе та
раціональне використання природних
ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища.
3. Для реалізації окремих ідей Директиви № 2008/98/ЄС необхідні додаткові заходи зі сторони держави. Так,
реалізація в Україні ідеї роздільного
збирання відходів, у тому числі і побутових, на наш погляд, передбачає створення реально діючої загальнодержавної програми із запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів на загальноукраїнському рівні.
Безперечно, основним виконавцем цієї
програми має стати саме населення
України, адже у країнах ЄС саме воно є
основним суб'єктом роздільного збирання твердих побутових відходів. При
цьому, основну увагу варто зосередити
саме на роз'яснювальній та інформаційні роботі пов'язаній із донесенням
до населення корисності роздільного
збирання твердих побутових відходів.
4. Аналогічна ситуація із реалізацією ідеї Директиви № 2008/98/ЄС про
планування управління відходами. Ми
переконані у тому, що в Україні мають
бути розроблені конкретні плани і про-
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грами із управління всіма видами відходів, в тому числі і твердими побутовими
відходами. Такі плани і програми мають бути створеними із врахуванням
вимог встановлених у Директиві
№ 2008/98/ЄС про відходи. На наш погляд, такі плани управління окремими
видами відходів мають бути розроблені
в межах окремих областей України та на
певний чітко визначений строк, наприклад, три роки. Після сплину цього строку можна буде, на підставі даних отриманих в результаті виконання плану, визначити ефективність управління певними
видами відходів на обласному рівні та
визначити подальші дії із управління відповідними відходами.
5. На наш погляд, суттєво має змінитися підхід щодо ролі держави у цій
сфері. Держава, через уповноважені на
те органи державної влади, має здійснювати функцію управління цією
сферою. На наш погляд, реалізація
концепції "waste management" або
управління відходами передбачає використання державою нових, ефективних методів управління побутовими
відходами з метою досягнення основної мети, якою є охорона навколишнього природнього середовища від
негативного впливу зі сторони будьяких відходів у тому числі і побутових.
Держава має змінити підхід до
функціонування ринку побутових відходів в Україні. Мають бути створені
умови для розвитку цього бізнесу, прозорі "правила гри" для суб'єктів господарювання у сфері поводження із побутовими відходами, система податкових
пільг та заохочень для таких суб'єктів
господарювання.
Крім того, у національне законодавство має бути імплементована термінологія, яка передбачена Директивою
№ 2008/98/ЄС про відходи. Адже Директива закріплює двадцять базових термінів, які стосуються також сфери управління побутовими відходами. Так, у Законі України "Про відходи" фактично

Кравченко М. Г. Ідеологія та термінологія Директиви № 2008/98/ЄС про відходи від 19 листопада 2008 р.
як джерела адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері управління побутовими відходами

відсутні такі терміни, визначені Директиві як: "дилер", "брокер", "біо-відходи",
"ліквідація", "найкращі існуючі методи"
та ін. При цьому, закріплення на законо-

давчому рівні цих термінів не є самоціллю. Вони мають отримати не тільки
формальне закріплення, але і реальний
зміст та свою реалізацію на практиці.
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ІНДОНЕЗІЇ
ДО МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ООН
Smorzhevska A. G.
Indonesia's foreign policy approaches to UN peacekeeping
Abstract. The article explores Indonesia's policy towards the contemporary UN peacekeeping activity and its participation in the multilateral talks on changing approaches to
peacekeeping operations. The motives of strengthening the contribution of Indonesia in
peacekeeping as well as factors that create limitations for such activity are explained. The
author argues that Jakarta's diplomacy in this field is consistent with its status in the
international arena as a country of medium strength and with behavior caused by it.
Key words: Indonesia's foreign policy, peacekeeping, multilateral diplomacy, middle power, United Nations peacekeeping operations, security.
В останні десятиліття спостерігається початок нового етапу в історії миротворчої діяльності Індонезії, поштовх якому дало те, що в політичному
сенсі країна стає дедалі помітнішим
гравцем на глобальній арені багато в
чому завдяки активізації багатосторонньої дипломатії. Суттєве економічне
зростання, відносна політична стабільність і довіра населення дозволяє країні
виділяти час і ресурси для того, аби відігравати більшу роль у заходах зі зміцнення міжнародної безпеки [1].
В теоретичному сенсі така тенденція може бути пояснена тим, що Індонезія вважається державою середньої
сили, а, значить, не володіє необхідним потенціалом на відміну від великих держав, аби мати максимально широкий політичний вплив в усіх питаннях глобального порядку денного. Це
зумовлює певний тип поведінки країни на міжнародному рівні, що передбачає ініціювання пропозицій щодо
певних проблем і виконання особливих функцій, через які вона може проявити свою лідерську роль [2].
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Для зовнішньої політики Індонезії
характерним є те, що традиційно притаманно середнім державам — намагання здійснювати ефективні зміни в міжнародному управлінні в наступних чотирьох політичних сферах:
1) миротворчість;
2) посередництво в конфліктах;
3) міжнародні інституційні реформи;
4) міжнародна допомога розвитку [3].
В контексті цього постає проблема
обґрунтування важливості миротворчості як сфери реалізації багатосторонньої
дипломатії Індонезії, що і є метою даного дослідження. Також доцільним є виявити причини, які спонукають Індонезію переймати на себе обов'язки з проведення миротворчої діяльності, з'ясувати підходи до реалізації політики миротворчості та суперечності, що виникають у зв'язку з цим. Частково ці питання
були висвітлені в працях таких авторів,
як Шарон Віхарта та Ліна Александра [1; 7], Леонард Ф. Хутабарат [6], Давід Кап'є [16], а також в промовах і
прес-заявах Марті Наталегави [8], Мухаммада Аншора [18], Десри Перкайї [17]
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і Пан Гі Муна [9], що, однак, не дає повноцінного і концептуально обґрунтованого уявлення про роль зазначеного
вектору у зовнішній політиці Індонезії.
Участь Індонезії у миротворчих операціях під егідою ООН з самого початку
отримала велике схвалення багатьох країн за свій професіоналізм і внесок. Перший індонезійський контингент був направлений для участі в операціях з підтримання миру (ОПМ) у 1957 р. для забезпечення миру на Близькому Сході в
районі Суецького каналу. В 1990-х рр.
Індонезія долучилась до двох ОПМ в
Намібії і Камбоджі, мандат яких вперше
поширювався на сприяння проведення
виборів в країні. В 2000 р. чисельність
індонезійського контингенту в ОПМ
була лише 44 чол. За останні 14 років
вона зросла до 1783 осіб в 2014 р., які
були задіяні у 8 операціях ООН [4].
Зараз починається новий етап участі
Індонезії в ОПМ ООН, оскільки вперше
в історії операцій з підтримання миру,
до яких вона була залучена, країна надсилає свої військово-морські судна в
складі морської цільової групи Тимчасових сил ООН в Лівані (UNIFIL). Індонезія є однією з небагатьох країн, яка
надає підтримку ліванському військово-морському флоту в питанні моніторингу територіальних вод Лівану, гарантування безпеки його берегової лінії
і запобігання несанкціонованого проникнення в країну зброї або пов'язаних
з нею матеріалів морським шляхом, що
здійснюється відповідно до резолюції
1701 (2006) Ради Безпеки ООН. Також
вперше Індонезія бере участь у миротворчій місії ООН в Північній і Південній Америці, а саме Місії ООН зі
стабілізації в Гаїті (MINUSTAH), що
надає миротворчості Джакарти загальносвітового масштабу [5].
Посилення Індонезії в якості важливого прихильника і постачальника силових структур миротворців в ООН зумовлено перебуванням при владі Сусіло Бамбанг Юдхойоно (2004–2014).

В цей період Індонезія сформувала активний зовнішньополітичний порядок
денний і президент особисто виступав
з підтримкою миротворчої діяльності
ООН. Модернізація збройних сил і
придбання більш складної і сучасної
техніки та озброєння також стали тими
факторами, які вплинули на зростаючі
можливості Індонезії щодо розгортання місій в складних умовах. Змінився
характер розгортання миротворчого
контингенту Індонезії. Якщо раніше він
використовувався в першу чергу для надання підтримки медичним та інженерним частинам в менш ризикованих районах місії, то в даний час Індонезія
надсилає більш механізовані піхотні
батальйони та інші активи, які діють в
складніших умовах [6].
Станом на 31 грудня 2015 року Індонезія займала вже 12 місце серед 122 світових контриб'юторів ОПМ ООН з
персоналом у 2854 особи, які брали
участь у 10 місіях ООН переважно в Аф
риці (Багатопрофільна комплексна місія
ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA),
Місія ООН з проведення референдуму
в Західній Сахарі (MINURSO), Багатопрофільна комплексна місія ООН зі
стабілізації в Центральноафриканській
Республіці (MINUSCA), Місія ООН зі
стабілізації в Демократичній Республіці
Конго (MONUSCO), Змішана операція
Африканського Союзу та ООН в Дарфурі (UNAMID), Місія ООН в Ліберії
(UNMIL), Місія ООН в Республіці Південний Судан (UNMISS), Тимчасові
сили ООН із забезпечення безпеки в
Аб'єй (UNISFA), а також на Близькому
Сході (Тимчасові сили ООН в Лівані
(UNIFIL) та на Гаїті (Місія ООН зі стабілізації на Гаїті (MINUSTAH) [7].
Збільшення внеску Індонезії у ОПМ
ООН полягає не лише у зростанні чисельності персоналу, а й у зростанні
продуктивності. У квітні 2013 року Джакарта відправила свої військово-морські
судна класу KRI Diponegoro приєднатись до Морської цільової групи Вну-

77

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 2 (08)

трішніх сил ООН в Лівані (UNIFIL) відповідно до Резолюції 1701 (2006) Ради
Безпеки ООН. Деякі високі посади отримали члени індонезійського персоналу, наприклад, начальник штабу морської цільової групи та заступник командувача східним сектором UNIFIL. Крім
цього, участь Індонезії в Місії ООН зі
стабілізації на Гаїті свідчить про намагання країни відігравати активнішу роль
в міжнародній політиці, оскільки раніше
традиційним місцем розгортання контингентів Гаруда були Азія, Африка і Європа, а тепер ще й Америка [6].
У відповідь на зростання потреби
ООН у більшому залученні Індонезії
командувач збройними силами заснував 29 січня 2007 року Індонезійський
миротворчий центр сил національної
оборони, завдання якого полягає у підготовці і навчанні військових для
здійснення ОПМ ООН за кордоном
відповідно до стандартів та обов'язків
ООН. Це здійснюється за згодою президента, який зазначав, що підтримання міжнародного миру є тренувальним
полем для індонезійської армії і можливістю привести свій професіоналізм
у відповідність з міжнародними стандартами, що важливо, зважаючи на наявність конфліктів та військових операцій в самій Індонезії [1].
Створення Індонезійської координаційної групи з миротворчих операцій 15 грудня 2011 року також відобразило прагнення Індонезії значно посилити свою роль та участь в операціях з
підтримання миру, особливо в зміцненні трьох компонентів ОПМ, а саме військових, поліцейських і цивільних сил.
Військові цілі покладені на штаб-квартиру збройних сил, яким є Індонезійський миротворчий центр сил національної оборони, в той час як поліцейські завдання проводить Штаб поліції. Залучення цивільних експертів, чим
на даний час займається Міністерство
закордонних справ, відіграє все більш
важливу роль, оскільки відповідає по-
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требам ООН у багатоаспектних ОПМ
та їх швидкому розгортанню [7].
19 грудня 2011 року президент Юдхойоно офіційно оголосив про заснування Індонезійського центру миру і
безпеки (IPSC) в м. Сентул. Як очікується, через цю структуру можна буде взяти на роботу більше миротворців з достатнім ступенем володіння мовами для
розробки резервних сил і підвищення
потенціалу їх швидкого розгортання.
Глава держави також підкреслив конституційний мандат і одвічну проблему
підтримання міжнародного миру і безпеки, які є тими двома факторами, що
забезпечують постійну актуальність і
важливість внеску Індонезії в ОПМ, зокрема, під егідою ООН. Створення Індонезійського центру миру і безпеки в
Сентулі, який служить в якості військово-навчальних закладів з метою підготовки військовослужбовців для майбутніх ОПМ ООН, також є спробою уряду
Індонезії дати відповідь на ті виклики, з
якими зіштовхуються миротворчі операції ООН в цілому, з метою підвищення компетентності, що вплине на їх
проведення в майбутньому [6].
Зі створенням миротворчого центру Індонезія має можливість удосконалити ОПМ, які відповідатимуть вимогам, викладеним в ідеї реформ миротворчих операцій ООН Брахімі, розвинути потенціал швидкого розгортання і
реалізувати прагнення щодо розгортання 4000 миротворців. Важливим також
є те, щоб новостворений центр включав в свої пріоритети здатність зробити
внесок в цивільну складову багатокомпонентних місій з підтримання миру,
до якої будуть входити експерти з правових питань, інженери, бухгалтери,
фахівці з розвитку, фахівці в галузі державного управління, лікарі, спеціалісти
в освітній сфері [5].
ОПМ як і раніше залишатимуться
важливим інструментом незалежної і
активної зовнішньої політики Індонезії. Міністр закордонних справ Індоне-
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зії доктор М.Наталегава у своїй щорічній
прес-заяві 7 січня 2011 року наголосив,
що Індонезія активно бере участь в розробці стратегічної концепції розгортання ОПМ ООН, продовжує заохочувати
більш активну роль цивільного населення для підтримки програм розвитку і реабілітації в постконфліктних районах.
Також країна буде прагнути стати центром мережі миротворчих центрів у регіоні та продовжуватиме збільшувати свій
внесок в ОПМ ООН [8].
20 березня 2012 року генеральний
секретар ООН Пан Гі Мун відвідав
центр у Сентулі в супроводі заступника
генсека ООН з миротворчих операцій
Ерве Ладсу. У своєму виступі він дав високу оцінку створенню IPSC, подякував
за внесок Індонезії в різні операції з підтримання миру та висловив сподівання
на більшу участь країни щодо відправлення свого персоналу та обладнання.
Пан Гі Мун також зробив спеціальні
зауваження з приводу тієї ролі, яку президент Сусіло Юдойоно відіграв в питанні підвищення значення ініціатив
Індонезії в ОПМ ООН [9]. У свою чергу, президент Юдойоно пообіцяв посилити внесок Індонезії в миротворчу діяльність ООН, направивши в кінцевому рахунку більше, ніж 10 тис. індонезійських миротворців. Президент також
взяв на себе зобов'язання надати три
військово-транспортні вертольоти для
сприяння миротворчим операціям [10].
У той же час, командувач Індонезійського миротворчого центру сил національної оборони, бригадний генерал Імам Еді Мульйоно, у своєму виступі на семінарі в травні 2012 року заявив,
що через два роки (2012–2014) Індонезія збільшить кількість свого персоналу
в ОПМ ООН до 4000 миротворців і
висловив надію, що індонезійські посадові особи зможуть зайняти більш високі і важливі посади в миротворчих
місіях [11]. Він зрештою був призначений командувачем силами Місії ООН з
проведення референдуму в Західній Са-

харі. Керування багатонаціональною
миротворчою місією стало тріумфальним моментом для країни, яка була залучена в ОПМ з 1957 року.
Професор університету Маямі Лаура
Нек виділяє два мотиви, які лежать в основі бажання країн брати участь в ОПМ
ООН. З одного боку, це ідеалістичний
напрям, який передбачає, що держави
долучатимуться до миротворчості ООН,
виходячи зі свого зобов'язання щодо захисту міжнародного миру та підтримки
міжнародних норм і цінностей, а з іншого — реалістичний, відповідно до якого
держави використовують всі можливі
засоби для задоволення своїх основних
потреб [12]. Що стосується Індонезії, то
участь в миротворчих операціях сприймається в першу чергу саме як інструмент для відстоювання національних інтересів держав, причому не лише безпекових, а й економічних і навіть тих, які
мають відношення до престижу країни, а
тому мають пріоритет над альтруїстичними переконаннями.
В політичному сенсі активна участь
Індонезії в операціях ООН з підтримання миру пов'язана з її амбіціями стати значним регіональним і світовим
гравцем. Із закінченням фінансової та
політичної кризи кінця 1990-х рр. держава знову прагне здійснювати свій
міжнародний вплив і розглядає питання підтримки миру в якості одного з
ключових елементів своєї стратегії. Зокрема, Джакарта вважає збільшення
своєї частки в миротворчості запорукою посилення перспективи отримання непостійного місця в Раді Безпеки в
2019–2020 рр., оскільки це дозволить
проштовхувати реформи ООН, що є
традиційним пріоритетом політики Індонезії, сприяти нарощування її "м'якої
сили" та використовуватись в якості обґрунтування необхідності збільшення
ресурсів, що виділяються на оборонний сектор. Окрім цього, очікується отримання більшого впливу на інших переговорних платформах як в межах
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ООН, так і поза нею, зокрема тих, що
займаються проблемою підтриманням
миру, а також отримання високих посад
в ООН і керівництва місіями [13, c.158].
З військово-політичної точки зору,
цілі Індонезії в ОПМ пов'язані, серед
всього іншого, з необхідністю гарантування власної безпеки, тестування оперативних аспектів військових доктрин і
стратегій, формування та інструктажем
національного контингенту і забезпечення його готовності при порівняно
низьких витратах [5].
Соціально-культурні фактори, в
тому числі релігія, також формують політичні мотиви участі Джакарти в операціях з підтримання миру ООН. Іноді,
незважаючи на світську державну ідеологію, Індонезія прагне продемонструвати свою ісламську ідентичність у процесі прийняття зовнішньополітичних
рішень для підтримання мусульманської
солідарності, а також частково для задоволення релігійних інтересів всередині
країни. Наприклад, це можна побачити
в спробі Індонезії зберегти більшу кількість військовослужбовців в UNIFIL, порівняно з іншими місіями ООН, що певною мірою пов'язано з підтримкою нею
палестинського питання [14].
Хоча мотиви залучення Індонезії до
миротворчості носять насамперед політичний характер, також слід зазначити і
про деякі економічні вигоди. На індивідуальному рівні відшкодування витрат
ООН є значним стимулом для країн. Це
може полегшити тягар обслуговування
військової техніки, оскільки розмір коштів з державного бюджету, що виділяються на оборону, як і раніше залишається на низькому рівні. Непрямою економічною причиною є прагнення Індонезії розвивати військову промисловість,
зважаючи на свою попередню вразливість до міжнародних санкцій. Індонезія
недавно випустила колісний бронетранспортер ANOA для використання своїми контингентами в миротворчих місіях. Кілька країн, що надають війська, такі
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як Бангладеш, Малайзія і Непал, як повідомляється, проявили інтерес до покупки ANOA через його адаптованість і
відносно низьку вартість [15].
Що стосується інституційного обґрунтування, то будучи одним з найбільших постачальників миротворців
до ООН через військові та поліцейські
структури, країна значно підвищує їх
авторитет на міжнародному рівні і певною мірою нівелює їх негативний імідж
серед населення Індонезії, створений в
епоху Сухарто, коли військові і поліція
були винні в порушенні прав людини і
прищепленні культури страху серед населення. Військова реформа після закінчення режиму "Нового порядку" і
вирішення декількох внутрішніх конфліктів, таких як в провінції Ачех і на
Молуккських островах зумовило потребу ефективного управління 400 000
солдатами [6]. Участь в сучасній миротворчій діяльності ООН розглядається як хороша можливість для підтримки належного стану військ та посилення професіоналізму персоналу через переймання відповідних норм і
стандартів в ході ОПМ.
З нормативної точки зору, Індонезія
є рішучим прихильником багатосторонності і зусиль ООН, зокрема у питанні підтримання миру. Мало того, що
країна є великим постачальником військового персоналу і систем забезпечення, вона часто виступає активним
учасником дискурсу, пов'язаного з політикою миротворчості та розвитком
стратегічного керівництва. Зокрема, це
стосується ініціативи створення цивільних потужностей в ООН. Індонезія разом з Канадою була співголовою декількох зустрічей з політичного діалогу
в ООН, а також співавтором резолюції
Генеральної Асамблеї про цивільні потужності. Національна поліція Індонезії
достатньо задіяна у процесі розробки
Стратегічних керівних принципів діяльності поліції ООН. Індонезія часто
скликає регіональні наради з просуван-
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ня ключових питань підтримання миру.
Зокрема, у липні 2015 року Джакарта
приймала зустріч Азійсько-Тихоокеанського регіону з миротворчості на підтримку ініціативи керівництва США
провести відповідний саміт [1].
Тим не менше, слід зупинитись і на
проблемах, з якими зіштовхується Індонезія, реалізуючи свою політику в даній
сфері. Швидкий розвиток миротворчого порядку денного призвів до необхідності розширення концептуального
трактування серед країн, що розвиваються, та більшості членів Руху неприєднання, в тому числі Індонезії, які націлені чітко дотримуватись застосування традиційних принципів миротворчості. Мова йде не про супротив даній
тенденції, а швидше про побоювання
того, що реалізація розширеного порядку денного призведе до розмивання
основних  принципів  підтримання
миру, які, на переконання Індонезії, є
основою легітимності і успішності миротворчої діяльності ООН [16]. Крім
того, Індонезія надає перевагу терміну
"операції з підтримання миру" перед
ширшим терміном "миротворчі операції", а тому схильна висловлювати занепокоєння з приводу рекомендацій, наданих у доповіді Незалежної групи високого рівня з миротворчих операцій
від 16 червня 2015 року зосередитися на
миротворчих операціях, оскільки це
може бути підставою для включення в
них місій з примусу до миру [7].
Реалізація принципу "незастосування сили", не в останню чергу в контексті мандату на захист цивільного населення, є спірним для Індонезії. У попередні роки Індонезія зайняла консервативну і принципову позицію щодо
принципу "незастосування сили, за винятком самооборони" і заперечує проти розширення тлумачення терміну
"самооборони" до "випереджуючого
удару" або "випереджуючої самооборони". Маючи великий досвід проведення
місій в несприятливих умовах, Індоне-

зія визнає, що інколи існує потреба в
активнішій самообороні і здійсненні
"жорсткої миротворчості" [16]. Однак,
існує загальна точка зору серед членів
уряду, що принцип незастосування
сили було підірвано під час розгортання Бригади силового втручання (FIB)
Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго (MONUSCO) та
перейдено межу "жорсткої миротворчості". Відтоді Індонезія виступає за
більш конкретне визначення терміну
"жорстке підтримання миру", а також за
чіткіше розмежування понять "підтриманням миру" і "примус до миру".
Стурбованість Джакарти стосовно розмитого трактування і застосування принципу "незастосування сили" викликана
його  впливом  на  неупередженість
сприйняття місії і, в свою чергу, на безпеку миротворців [17]. Тим не менше,
малоймовірним видається те, що Індонезія відмовиться в подальшому брати
участь у форматах, подібних Бригаді силового втручання (FIB), а обмежиться
висловленням заперечень проти миротворчих операцій такого типу.
Проблема захисту цивільних осіб
ще більше ускладнила дебати з приводу
застосування сили. Індонезія в цілому
визнає, що цивільний захист є одним з
центральних завдань сучасних операцій з підтримання миру, і що все частіше операції ООН отримують жорсткі
мандати для захисту цивільних осіб.
Проте, країна стурбована тим, що реалізація такого захисту може вийти за
рамки мандату місії. У зв'язку з цим Індонезія закликає до поглиблення тристороннього співробітництва між Секретаріатом, Радою Безпеки і країнами-контриб'юторами військ і поліцейських сил та посилення ролі останніх у
процесах прийняття рішень і їх більшої
обізнаності на ранніх стадіях щодо ситуації, в якій вони братимуть участь.
Особливо це стосується тих випадків,
коли мандати зазнають значних змін
або поновлюються. Яскравим прикла-
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дом стала відсутність достатніх консультацій з країнами-контриб'юторами
щодо створення Бригади силового
втручання MONUSCO до прийняття
резолюції Ради Безпеки [18].
Окрім того, слід зазначити про негативний ефект, який виникає в умовах
відсутності відповідності між законодавством, фінансовим забезпеченням та
часовими параметрами ОПМ. Поточні
адміністративні і фінансові процедури
негативно впливають на те, як швидко
Індонезія може відповісти на запит розгортання ООН після політичного обґрунтування участі в миротворчій операції. На даний момент індонезійський
уряд розглядає те, яким чином слід вдосконалити внутрішні фінансові механізми, аби вони дозволили більш оперативно реагувати на запити ООН [16].
Підсумовуючи все вище зазначене,
можна зробити висновок, що більшість
аргументів на користь участі Джакарти в
миротворчій діяльності ООН як засобу
для просування конкретних цілей реалістичні за своєю природою. Участь в операціях з підтримання миру зумовлена потребами посилення міжнародного впливу держави і отримання престижу, її інтересами в перспективних сферах впливу, зміцнення свого лідерства, розширення можливостей для подальшої інтеграції
в міжнародне співтовариство, а також
створення передумов для регіонального
та міжнародного співробітництва.

Критичний аналіз індонезійської
участі в ОПМ ООН вказує на те, що діяльність країни в цьому напрямі має суперечливий характер. З одного боку,
відсутність чітко визначених параметрів та очікуваних цілей миротворчої
діяльності під егідою ООН впливає на
бажання Індонезії займати більш проактивну позицію в питаннях, пов'язаних з міжнародним миром і безпекою.
З іншого боку — багатостороння дипломатія Індонезії щодо миротворчості
(як і інших середніх держав, що реалізують її в нішевих сферах) має функціональну основу і передбачає оцінку потенційних переваг або втрат, що дозволяє говорити про її прагматичний підхід в даному питанні.
Збільшення подальшого розміру миротворчого контингенту, який може запропонувати Індонезія, є важливим фактором для обґрунтування її політичних
амбіцій. Однак, більший внесок як конструктивна держава середньої сили Індонезія може зробити, зайнявши лідерську позицію у всьому комплексі питань — як при наданні технічної підтримки миротворчим зусиллям ООН та
організації багатосторонніх заходів на
різних рівнях, що вже успішно здійснюється країною, так і при участі у виробленні нових ідей для зміцнення самого
інституту миротворчості як важливого
компоненту міжнародного управління,
що є доцільним у перспективі.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Неефективність державного управління в сучасних умовах життєдіяльності України, його суперечливість і відірваність від нагальних проблем суспільства, держави та окремої
особи виступає головною причиною
всіх кризових явищ у політичній, економічній, правовій та інших сферах,
що, відповідно, і гальмує будь-які реформи та є перепоною для української
держави в інтеграції її до європейської
та світової співдружності.
Особливо відчутно така неефективність проявляється в умовах російсько-терористичної агресії, яка спричинила
анексію Криму та тривале військове протистояння на сході нашої держави.
Як слушно зазначає директор Національного інституту стратегічних досліджень В. П. Горбулін, руйнація державного управління в секторі безпеки
та оборони є головною причиною наших нинішніх труднощів і бід [1].
Нагальна потреба системних реформ та інтенсифікації процесів су-

спільних прогресивних перетворень
потребують глибокого та своєчасного
наукового аналізу складних і суперечливих проблем державно-управлінських процесів, виявлення та обґрунтування причин їх неефективності,
окреслення особливостей соціального середовища, які негативно впливають на здійснення державного управління [2, с. 118], особливо в  умовах  військового  протистояння, анексії Криму та загрози завоювання інших територій України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Вагомий внесок у дослідженні проблем удосконалення державного управління, його науково-теоретичних і прикладних сторін, у тому
числі і у спеціальних сферах правоохоронної діяльності, здійснили такі науковці, як Т. О. Бутирська, Р. В. Войтович, О. А. Линдюк, В. Я. Малиновський, Н. Р. Нижник, І. А. Радзієвський,
Я. Ф. Радиш та багато інших.
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Завдяки їхнім науковим працям
сформовані інституційні засади розвитку державного управління, запропоновані шляхи вдосконалення його механізмів, проаналізовано особливості
державного управління у різних сферах
життєдіяльності держави тощо.
Однак у сучасних наукових працях
майже відсутні роботи, які присвячувались би проблемам, що є предметом
зазначеного дослідження. Тому, зважаючи на недостатність наукового опрацювання окресленої нами проблеми та
вагому значимість ефективного державного управління в екстремальних умовах локальної гібридної війни та відчуження частини території України, її вирішення потребує негайного більш
глибокого комплексного дослідження
зусиллями вчених багатьох наук.
Метою статті є виявлення та аналіз
причин малоефективності державного
управління на території військового
конфлікту, окреслення особливостей
соціального середовища, що негативно
впливають на здійснення державного
управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Низька ефективність державного управління владних структур
сучасної української держави особливо
в зоні військового протистояння та
прилеглих до неї територіях зумовлена
низкою причин і факторів економічного, політичного, організаційного та іншого характеру.
Причини низької ефективності державного управління у зоні військового
конфлікту здебільшого переплітаються
із загальними причинами недосконалості державного управління в цілому, однак вони мають і деякі особливості, на
які ми звертатимемо увагу в ході їх висвітлення.
Так, до таких причин, насамперед,
варто віднести:
1. Значну політизацію органів місцевої виконавчої влади в зоні військового конфлікту та певне злиття держав-
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них органів управління з комерційними
структурами великого бізнесу, що суттєво впливає на їх дієздатність.
Не є таємницею, що наша державна
влада всіх рівнів переслідує подвійну
мету: з одного боку, намагається виконувати функції та завдання, що поставлені перед нею, а з іншого — задовольняти потреби олігархічних кланів бізнесових груп тощо. Така роздвоєність
призводить до того, що управлінські
структури стають інструментом у руках
правлячих політичних сил і розбудовують не стільки державу, скільки владний адміністративний ресурс, з допомогою якого відстоюють або власні інтереси, або інтереси бізнес-кланів, яким
вони служать [3, с. 60–61].
Викладена причина яскраво проявляється в інтенсифікації торгівлі українських олігархів з окупованим Донбасом, що призвело до блокування з кінця
січня 2017 року ветеранами АТО з батальйонів "Донбас", "Айдар" та інших
залізничних шляхів у містах Лисичанську та Гірському, що ведуть на непідконтрольні Україні території. Така вимушена громадська акція викликана,
насамперед, бездіяльністю місцевої влади, що підтверджується журналістськими опитуваннями [4, с. 3, 6].
Аналогічну оцінку діяльності влади в
зоні військового протистояння дає і керівник Центру військово-політичних досліджень Д. Б. Тимчук, зазначаючи, що
українська влада показала повну нездатність керувати захистом територіальної
цілісності та національної безпеки держави в умовах військової агресії Росії [5].
2. Високий рівень корупції. Адже
підкуп чиновника або військовослужбовця на блок-посту є запорукою виживання в екстремальних умовах гібридної війни.
Саме за умови відсутності прозорого механізму прийняття владних рішень
створюється благодатне середовище
для формування сублегальних (неформальних) центрів вироблення політики

Ганьба О. Б.
Окремі проблеми державного управління в умовах військового протистояння на сході України

і корупції, в яких "дружні" чиновницькі
відносини успішно замінюють легальні
офіційні процедури державного управління [6, с. 126–131].
3. Кулуарну форму укладення управлінських рішень за відсутності належної
прозорості, які мають прийматися колективно (на сесії, колегії тощо). Метою
такої кулуарності і закритості процедури
прийняття є прагнення враховувати
приватні інтереси окремих владних чиновників або бізнесових кланів (наприклад, прийняття рішення про першочерговий ремонт дороги або моста, пошкоджених у результаті ворожих обстрілів у зоні конфлікту, які сполучають
промислове підприємство олігарха або
високопоставленого чиновника).
Окрім зазначеного, як слушно наголошує О. А. Линдюк, управлінські рішення ще й приймаються відповідно
до очікувань вищих керівників або певних політичних сил [2, с. 120].
На цю ж причину прямо вказує і інший відомий науковець Я. Ф. Радиш як
на загальну головну проблему незадовільного стану державного управління в
Україні [7, с. 11].
4. Значне руйнування системи виконавчої влади, особливо на місцевому та
регіональному рівнях, що викликано
військовим конфліктом і тимчасовим
захопленням супротивником низки населених пунктів або перебуванням окремих з них у так званій "сірій зоні",
безпосередньо на лінії військового зіткнення. Зазначена проблема потягнула за
собою втрату контролю над такими населеними пунктами, а тому — не володіння ситуацією, не знання потреб та інтересів населення, а відповідно і низьку
управлінську компетенцію та можливості місцевих органів влади [7, с. 11–12].
Викладені негаразди викликані також
і високим ступенем ризиків для посадових осіб, діяльність яких пов'язана з відвідуванням населених пунктів у зоні конфлікту з метою контролю, моніторингу
ситуації, збору статистичних даних тощо.

Тому таке відвідування, як правило, носить короткотривалий, епізодичний, а
відтак і неефективний характер.
5. Недосконала кадрова політика в
умовах військового протистояння. Давно доведено, що ефективність державного управління залежить, насамперед,
від якісних професійних менеджерів, що
володіють не тільки спеціальними знаннями, а й накопиченими прогресивними
навичками й уміннями управлінської діяльності. У зв'язку з підвищеними ризиками, про які щойно йшлося у цьому
дослідженні, складнощами життя управлінської роботи, спостерігається підвищена плинність управлінських кадрів,
які воліють працювати у більш спокійних регіонах, подалі від воєнних дій.
Окрім зазначеного, в українській
дійсності укорінилась хибна практика
заміни майже всіх професійних провідних кадрів аж до місцевого рівня, у
зв'язку зі зміною владної команди (еліти) [2, с. 120]. На заміну їм часто приходять сумнівні фахівці, яких залучають за принципами "кумівства", партійної належності, особистої відданості тощо. Це дає змогу проникати в
управлінські структури різного роду
авантюристам, особам із заплямованою репутацією та іншим. Адже аксіоматично, що від поведінки та вчинків
управлінських суб'єктів залежить ефективність управління в цілому [8, с. 169].
На жаль, до сьогодні в Україні не існує єдиної досконалої системи підбору
управлінських кадрів і системи оцінювання їх професійної діяльності за підсумками року чи іншого періоду.
Відсутня також належна мотивація
професійної діяльності суб'єктів державного управління. Саме мотивація стимулює керівника-управлінця до розвитку творчого підходу у своїй діяльності,
активізації здібностей, належної концентрації зусиль для досягнення позитивного результату. Тому найголовнішим мотиваційним засобом є висока диференційована заробітна плата працівника
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сфери державного управління співставна з виконуваними ним функціями і кінцевими результатами його роботи.
6. Недостатнє нормативно-правове
забезпечення державного управління,
особливо в екстремальних умовах військового протистояння.
Характеризуючи сучасний стан державного управління в цілому в Україні,
Я. Ф. Радиш називає відсутність належної правової бази регламентації діяльності органів державного управління в
Україні, однією з головних проблем
нашої держави [7, с. 11].
На момент російсько-терористичної агресії були відсутні будь-які письмові розпорядження та директиви щодо
послідовності та конкретності дій органів управління. У такій ситуації, якщо
не брати до уваги більш менш досконалу регламентацію юридичної відповідальності за різного роду правопорушення, то до сьогодні на законодавчому рівні не запроваджено конкретних
заходів політичної відповідальності за
помилки та суттєві упущення в державному управлінні, особливо в зоні військового протистояння, які спричинили значну шкоду нашій державі.
Недосконала або декларативна нормативно-правова регламентація державного
управління призводить до прямо протилежних результатів щодо тих завдань, що
стоять перед державно-управлінськими
процесами в суспільстві [9, с. 182].
7. Поширення правового нігілізму
та інших форм деформації правосвідомості серед керівників органів управління.
Насамперед, елітарний правовий нігілізм призвів до поширення вседозволеності, бюрократії, бездіяльності, апатичності влади, спричинив потурання
навіть найголовніших прав і свобод
людини в населених пунктах зони конфлікту, таких як право на життя, здоров'я, медичне обслуговування, матеріальне та пенсійне забезпечення тощо.
8. Слабку горизонтальну та вертикальну взаємодію між усіма органами
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держави різних рівнів [7, с. 11] та органами військового командування Збройних Сил, Служби безпеки України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ.
Варто наголосити, що не тільки в
зоні військового протистояння, а й в
Україні в цілому майже не існує взаємодії держави та громадянського суспільства. Це пояснюється відсутністю нормативно-правової системи узгодження
інтересів влади і громадянського суспільства та відсутністю інфраструктури і політичних традицій підготовки і
прийняття стратегічних доленосних рішень для суспільства [10].
Таким чином, ми розглянули лише
основні причини малоефективності
функціонування державного управління в зоні військового протистояння та
прилеглих до неї територій.
Серед інших причин зазначеної
неефективності варто назвати такі:
1) недостатнє запозичення передового досвіду у цій сфері у високорозвинутих держав сучасного світу;
2) слабке втілення інноваційних технологій для удосконалення механізмів і
процедур прийняття управлінських рішень та вдосконалення документообігу;
3) відсутність належного дієвого
громадського контролю за діяльністю
органів державного управління, насамперед, виконавчої гілки влади;
4) низький рівень ефективності та
своєчасності в реалізації управлінських
рішень та ін. [2].
Зазначені причини стануть предметом аналізу в подальшій науковій
діяльності.
Досліджені нами у цій роботі
причини неефективності державного управління у зоні військового протистояння та прилеглих територіях
тісно пов'язані з особливостями соціального середовища, в якому воно
здійснювалося.
Такі особливості, на наш погляд,
полягають у такому:

Ганьба О. Б.
Окремі проблеми державного управління в умовах військового протистояння на сході України

1. Державне управління здійснюється в російськомовному середовищі, яке
сформувалося в результаті системної
русифікації регіону, особливо після
Другої світової війни (переселення росіян у район Донбасу, міграція російського населення із сусідніх з Україною
областей у пошуках кращих заробітків
на шахти Донецької та Луганської областей, цільове направлення молодих
фахівців після закінчення російських
технікумів та ВУЗів).
2. Сформоване російськомовне соціальне середовище об'єктивно орієнтувалося протягом десятиліть на російські політичні, економічні, культурні та
інші цінності. Такій орієнтації сприяло
існування єдиної федеративної держави — Радянського Союзу, в якому панувала політика меншовартості нашого
соціуму та всього українського (звичаїв,
традицій, мови тощо).
3. Після розвалу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і
проголошення Україною незалежності, у результаті бездіяльності
української влади щодо поступової
ненасильницької українізації регіону
в межах правового поля українського
законодавства, посилилася пропаганда російських цінностей і особливо
ідей "русского мира". Цьому сприяло
засилля в регіоні російськомовних
ЗМІ, російських радіо та телевізійних програм за майже повної відсутності українських програм телебачення, радіо, українськомовної періодики тощо. Це сприяло десятилітньому зомбуванню населення регіону з нав'язуванням і популяризацією
російської політики, культури, мен-

тальності в цілому, прикрашаючи та
возвеличуючи реальний стан речей.
4. Низький рівень життя населення
регіону та жорстка експлуатація шахтарів
та інших працівників виробничого сектору економіки, породило масову міграцію місцевого населення в Росію з метою кращих заробітків, що також вплинуло на процеси російської політизації,
особливо східних районів Донбасу.
5. Свій негативний вплив щодо ізоляції від України окремих територій
східного регіону і переорієнтація їх на
Росію здійснила і православна церква
(Московського патріархату) — головний ідеологічний рупор Кремля, яка є
домінуючою у цьому регіоні.
Висновки. Ці та інші фактори призвели до того, що органи державного
управління України змушені й донині
застосовувати подвійні стандарти в
процесі здійснення державного управління: з одного боку — враховувати
нормативні настанови та керівні вказівки центральної влади Києва, а з іншого — брати до уваги ментальні особливості місцевого населення та політичні
реалії регіону, які формувалися завдяки
російськоорієнтованій бізнесовій еліті,
що аж ніяк не сприяло покращенню
якості державного управління.
Виходячи з викладеного, можна
констатувати, що вдосконалення системи державного управління як у зоні військового протистояння та прилеглих
територіях, так і в Україні в цілому потребує тривалого часу, системного,
комплексного підходу для її докорінної
модернізації та зусиль багатьох науковців різних галузей знань і практиків-професіоналів.
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Abstract. The article investigates bioethical standards in the intellectual property law of
Ukraine. Analyzing the legislation of Ukraine in the field of intellectual property from
the position of providing of bioethical principles in it, the author notes their partial consolidation in norms of different levels of hierarchy and different fields of law, and this
complicates their use. Besides, the relevant law provisions do not contain the definitions
of "public interest", "ordre public", "humanity", "morality" and criteria of conformity of
objects of intellectual property rights with the abovementioned values. Partial consolidation of bioethical standards in the norms of different levels of hierarchy and various
branches of law hampers their application and determines the necessity of regulatory
adjustment of definitions as well as the compliance of the legislation of Ukraine with
international law.
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In modern society the achievement of
sustainable economic development is possible through continuous improvement of
technological processes. The effective use
of scientific and technological achievements can not be realized without proper
regulation of intellectual activity with the
aim of their further commercialization.
Modern society changes its attitude to
morality of monopolization of results of
intellectual activity in the field of medicine and pharmacy, returning to the model of the supremacy of natural human
rights. The modern era forces us to "humanize" the intellectual property law, harmonize it with the public interest, and
provide appropriate incentives for research activities [1, p. 22].
Thus, there is a need to enshrine bioethical standards in the process of obtaining of scientific result, its objectivization,
and registration of rights to appropriate
object of intellectual property right.

I. Senyuta considers the category of
"bioethics", firstly, as the set of legal, ethical
and social problems arising in the area of
public health in the process of preservation, strengthening, development and, in
case of violation, restoring of health, and
also disease prevention, and, secondly, as
provisions, rules that establish the limits of
acceptable interference with a human's life,
health and death [2, p. 42–49]. Bioethics as
the set of moral standards with different
degree of systematization, rationalization,
composition and institutional support, is
oriented toward the production and establishing in practice of bio- and medical researches of the understanding of the moral
attitude to Life in general and to every Living, as well as concern for the rights to the
bios on the basis of Schweitzer's principle
of reverence for life [3, p. 31].
It should be mentioned that bioethical
standards of activity of subjects of intellectual property rights are based on the
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principles of bioethics. Scientists divide
the bioethical principles into those of subject-subject order that provide equality
and independence of partners, active role
of a patient and their right to self-determination in a treatment or examination,
which include the principles of individual
autonomy, informed consent, voluntariness, and the those of the subject-object
order that provide the care of society and
medical-doctors and researchers about the
ethical requirements in relation to patients
who become dependent on them, which
include the principles of integrity and vulnerability [4, p. 38]. In science there is also
a distinguishing of such bioethical principles as the principle of justice, wariness,
confidentiality etc.
Therefore, the bioethics as the set of
moral norms and rules regulates the field of
a scientist's activity in their positions of moral responsibility to society for possible unfavorable results of their scientific activity.
First of all, bioethical standards enshrined in the provisions of the Constitution of Ukraine (Articles 3, 28, 68), according to which an individual, his life and
health, honor and dignity, inviolability and
security shall be recognised in Ukraine as
the highest social value, no one shall be subjected to torture, cruel, inhumane or degrading treatment or punishment, that violates his dignity, everyone shall be required
not to encroach on the rights and freedoms,
honor and dignity of other people [5].
Exercising the right to freedom of literary, artistic, scientific and technical creativity an individual has the right to freely
choose fields, content and form (methods,
techniques) of work. Intellectual property
right is inviolable. No one shall be deprived of intellectual property rights or
limited in their exercising, except as provided by law (Article 309, 419 of the Civil
Code of Ukraine) [6].
Creating an object of intellectual property right an author is ruled by the principle of private law — "everything is allowed unless is not prohibited". Restric-
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tions of moral rights of an individual established by the Constitution of Ukraine,
the Civil Code and other laws is possible
only in cases stipulated by them (Article
274 of the Civil Code of Ukraine).
According to the paragraphs 1, 2 of
Part 3 of Article 5 of the special Law of
Ukraine "On Scientific and ScientificTechnical Activities" a scientist during carrying out of scientific and scientific and
technology activities shall be obliged to
bring no harm to human health, life and
environment; adhere to ethical norms of
scientific community and to respect the
right of intellectual property [7].
A researcher, who according to the labor agreement (contract) professionally
carries out scientific, scientific and technical, scientific and organizational, scientific
and pedagogical activities, may adopt a
reasoned decision to refuse to participate
in research (science and technology) activities, the results of which may violate
law of the researcher or other person, society and harm the environment or violate
the ethical standards of the scientific community. Researcher can not be forced to
conduct a research if it or its results cause
or may cause harm to human health and
life, the environment, and can not be liable
for refusing to participate in such studies
(Paragraph 2 part 3, Part 6 of Article 6 of
the Law of Ukraine "On Scientific and
Scientific-Technical Activities"). In addition according to Article 60 of the Constitution of Ukraine no one shall be obliged
to execute directions or orders that are
manifestly criminal.
One of the novelties of the Law of
Ukraine "On Scientific and ScientificTechnical Activities" is the establishment
of the National Research Foundation of
Ukraine on the basis of the State Foundation for Fundamental Studies as well as
the development of Provisions on compliance with the principles of scientific
ethics and conflict of interest during the
expertise and competitive selection of
the projects on scientific research and de-
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velopment by the National Research
Foundation of Ukraine.
In accordance with Article 6 of the
Law of Ukraine "On the Protection of
Rights to Inventions and Utility Models"
the legal protection shall be granted to an
invention (utility model) that does not
contradict the public order, humanity and
morality and complies with the requirements of patentability.
With the purpose of obtaining a patent
of an invention or utility model an interested person shall file the application with
the State Intellectual Property Service of
Ukraine. The application materials shall not
contain expressions, drawings, pictures,
photographs. and any other material which
contradicts the public order, principles of
humanity and morality, derogatory remarks
concerning inventions (utility models) and
the results of activities of others, as well as
the information and materials that obviously do not apply or are not necessary for
recognition of an applications as such that
meet the requirements [8].
One of the guarantor of compliance
with bioethical standards in the field of
intellectual property is the State Enterprise
"Ukrainian Institute of Industrial Property (the Ukrpatent)”, which, on the basis of
the submitted documents, carries out a
formal examination. If the filed application contradicts the public order, principles of humanity and morality, it creates
the grounds for the refusal a patent of an
invention (utility model).
At the same time, it should be noted
that the registration of an object of intellectual property rights in the field of medicine and pharmacy by the State Intellectual Property Service of Ukraine on the
grounds of expertise of Ukrpatent is not a
sufficient condition for the creation of the
right to use it that the subject of intellectual property rights gets as a result of the
state registration of the object in the Ministry of Health of Ukraine according to
the procedure established by the legislation of Ukraine [9, p. 14].

With the aim to establish or confirm
the efficiency and safety of medicinal
product it is regulated by law the obligatory carrying out of clinical studies of
medications. All clinical studies begin
after the decision by the competent authority, the reception of reports of
commissions on ethics in medical and
preventive treatment establishment, in
which the clinical examination is directly
going to be conducted. on approval of
this clinical trial, which is the basis for
the beginning of its carrying out, and
the conclusion of the contract of insurance of a patient's life and health (volunteer) in order established by law.
As far as getting of a new scientific result (an object of intellectual property
right) in health care is directly connected
with medical and biological experiments
on humans, the ethics of receiving of such
scientific result is strictly regulated by legislation. Consequently, in Ukraine in every
health institution (medical and preventive
treatment establishment) where the clinical trial are carrying out, there establishes
an Ethics Committee as an independent
body that includes medical / scientific experts, representatives of other professions, members of community who supervise over the compliance of rights, safety
and well-being of the studied patients
(healthy volunteers), ethical, moral and legal principles of a clinical research.
The Law of Ukraine "On Medicinal
Products" stipulates the basic principles
of protection of a patient's rights (a volunteer's rights), determining the peculiarities of clinical trials of medicinal products
involving a minor or an under-aged person, a person recognized by the court as
incapacitated or the civil capacity of whom
is limited due to a mental illness.
In the case of a threat to the health or
life of a patient (a volunteer) in connection with the conduct of a study, as well as
in the absence or lack of effectiveness of
its action, the violation of ethical norms,
the competent authority shall decide on
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the termination of clinical trials or their
separate stages [10].
Ethics Committees also ensure adherence to ethical standards in the conducting
of clinical studies in a particular medical
and preventive treatment establishment.
The Ethics Committee after receiving the
full set of documents evaluates the moral
and ethical and legal aspects of clinical trial
materials, on the result of which it agrees
the clinical study in the particular medical
and preventive treatment establishment or
provides a reasoned refusal [11]. The approved Model Regulations on the Ethics
Committees at medical institutions establishes the basic requirements to evaluation
of the ethical, moral and legal aspects of
clinical trials that can be conducted with
the participation of patients (healthy volunteers), and exercise supervision of their
rights, safety and welfare while participating in clinical trials by ethics committees at
medical institutions. [12]
On the grounds of the abovementioned, the need of compliance with the
bioethical standards during the state registration of an object of intellectual property rights in the field of medicine and
pharmacy is legally regulated. Hence, in
the field of public health care, the researcher's actions concerning obtaining
scientific results is strictly regulated by the
law and "limited" by bioethical principles.
As for other objects of intellectual property rights, it should be mentioned that the
ethics of the process of obtaining scientific results depends on the moral qualities
of the scientist.
So the legislation of Ukraine provides
norms according to which the legal protection of an invention and utility models
can be granted only in a case of compliance with the ordre public, principles of humanity and morality. Similar provisions on
granting of legal protection only to an industrial design or trademark that do not
contradict the public order, humanity and
morality principles are contained in the
Laws of Ukraine "On Protection of
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Rights to Industrial Designs" and "On
Protection of Rights to Trademarks for
Goods and Services".
It's worth noting that the Law of
Ukraine "On Copyright and Related
Rights" does not include bioethical demands concerning objects of copyrights.
At the same time, the compliance with
bioethical standards is compulsory condition for publishing. For example, the editorial board of the scientific journal The
Ukrainian Biochemical Journal of O. Palladin
Institute of Biochemistry of the NAS of
Ukraine, which is indexed in Scopus Database, in its activity supports the policy of
the Elsevier publishing (Publishing Ethics), aimed at compliance with the principles of publishing ethics and guided by the
provisions of the Ethics of Scientific Publications (Committee on Publication Ethics, COPE) [13].
It should be mentioned that the legislation of Ukraine does not define the notions of "public interest", "public policy"
(ordre public) and does not contain provisions about the principles of humanity
and morality.
Indirectly the definition of ordre public is
stipulated in Article 228 of the Civil Code
of Ukraine, according to which a transaction shall be considered to be in violation
of ordre public, if it was aimed at the violation of constitutional rights and freedoms
of a human and a citizen, the destruction,
damage of property of a person or entity,
state, Autonomous Republic of Crimea, local community, criminal conversion of it.
Thus, the court dismissed the claim of
the "RYNTEH" limited liability company
concerning appeal of the conclusion of
the State Enterprise "Ukrainian Institute
of Intellectual Property" of the State Intellectual Property Service of Ukraine on
the refusal to register "UKROP" trademark for goods and services (verbal form
"ukrop"), as far as submitted verbal designation contradicts ordre public. In particular,
the expert came to this conclusion despite
the fact that the registration of the sign as
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a trademark for goods and services, firstly,
may be perceived as unfair intention of
achieving advantages in competition
through the use of a symbol, which acquired a certain reputation at the national
level and, secondly, can provoke ethnic
strife through humiliation and insulting of
the nation and individual on a national basis (a manifestation of chauvinism) [14].
The Law of Ukraine "On Protection
of Public Moral" gives the definition of
"public moral" as the system of ethic
norms, rules of behavior, that were
formed in the society on the basis of traditional spiritual and cultural values, concepts of good, honor, dignity, civil duty,
conscience and justice [15].
Under the Guidelines of certain questions on examination of applications for
invention (utility model) of the State Enterprise "Ukrainian Institute of Industrial
Property" an invention is considered contradicted to ordre public, principles of humanity and morality if its commercial use
can damage life and health of a human,
animal or plant, to do a significant harm to
the environment, particularly if it concerns: the process of human cloning, the
process of changing through the germ line
of genetic identity of people, the use of
human embryos for industrial or commercial purposes, the process of changing the
genetic identity of animals which may
cause their suffering without any substantial medical benefit for people or animals,
and animals derived as a result of this process as well [16].
Contradicted to ordre public, principles
of humanity and morality are considered
such works which contain incitement to
commit rebellion or actions leading to riots, incitement to commit criminal offens-

es, racial, religious or similar discriminatory propaganda, grossly indecent expressions, signs of pornographic nature, those
that contain anti-state, racist slogans, logos
and names of extremist organizations, obscene words and expressions etc. Legislatively banned also works that propagandize war, national and religious enmity, violent change of constitutional system or
territorial integrity of Ukraine, fascism
and neo-fascism; humiliate or offend nation or personality as representative of
certain nationality; propagandize barbarity,
sacrilege, and disrespect to national and
religious sacred objects; humiliate personality, is a kind mockery from physical defects (cripple), mentally ill and elderly
people; propagandize ignorance, disrespect to parents; propagandize drug addiction, toxicology, alcoholism, smoking and
other bad habits [15].
Thus, the legislation of Ukraine establishes norms according to which the legal
protection can be granted only to such objects of intellectual property rights, which
do not contradict the public order, principles of humanity and morality. At the same
time, the relevant law does not contain a
definition of "public interest", "public policy", "humanity", "morality" and criteria of
correspondence of intellectual property
rights with the abovementioned values. Partial consolidation of bioethical standards in
the norms of different levels of hierarchy
and various branches of law hampers their
application. At the same time, providing the
appropriate legal protection of intellectual
property rights or refusal to grant the protection in the case of contradiction with
public interests, principles of humanity and
morality depend on the subjective evaluation of authorized persons.
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Вступ. Реалізація реформи децентралізації в Україні потребує законодавчого, організаційного, суспільного (в
т.ч. інформаційного) та ресурсного забезпечення, визначення відповідного
механізму, відповідальних та їх повноважень і відповідальності, побудови
взаємодії між учасниками процесу; організації контролю, в тому числі встановлення меж контролю; визначення і
дотримання строків. І більшість складових процесу децентралізації на сьогодні
знаходиться на стадії формування або
розробки. Прихильники та зацікавлені
сторони децентралізації одноголосно
акцентують увагу української спільноти
на перевагах та позитивних результатах
децентралізації в інших країнах. Проте
в Україні існують проблеми та ризики
децентралізації, які потребують вивчення та розробки превентивних заходів, і
саме цьому присвячується дана робота.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти децентралізації
влади в Україні висвітлюють роботи
науковців, народних депутатів України,

працівників органів державної влади та
місцевого самоврядування, фахівців
міжнародних організацій, за підтримки
яких досліджуються проблеми та можливі шляхи їх вирішення в цьому напрямі [1–6]. Багато напрацювань дослідників пов'язано з вивченням проблем фінансової децентралізації, організаційно-правових особливостей формування спроможних громад, що простежується в їх останніх трудах [7–14].
Проте недостатньо приділяється
уваги існуючим ризикам, які виникають чи виникнуть на шляху до втілення всіх запланованих заходів з децентралізації влади.
Метою даної статті є дослідження
ризиків, проблем і перешкод на шляху реформи децентралізації в Україні
та розробка відповідних превентивних заходів.
Результати дослідження. Дослідження сучасного стану децентралізації влади в Україні та зарубіжного
досвіду, проведені в попередніх роботах [15; 16], дозволяють системати-
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зувати поточні проблеми та перешкоди на шляху реформи:
1. Відсутність чіткого розмежування
повноважень та відповідальності органів виконавчої влади різного рівня у
світлі децентралізації породжує проблеми розподілу ресурсів для реалізації
делегованих повноважень на нижньому
рівні та контролю за рішеннями прийнятими органами самоврядування.
2. Нечітке розмежування повноважень та відповідальності між органами
самоврядування різного рівня впливає
на уповільнення вирішення одних проблем, неконтрольованість у вирішенні
чи ігнорування інших у зв'язку з законодавчо невизначеним відповідальним
суб'єктом, а в результаті до зростання
конфліктних ситуацій і напруження
між представниками органів виконавчої
влади та самоврядування одного та різного рівнів, дестабілізації міжадміністративних відносин.
3. Процес децентралізації призводить до зростання соціальної напруженості при нарастанні рівня безробіття через скорочення робочих місць
в житлово-комунальній сфері (закриття Житлосервісів або їх злиття чи
реорганізація), в освітній сфері (закриття малокомплектних шкіл), сфері
охорони здоров'я (закриття медичних
пунктів в невеликих громадах при
приєднанні їх до іншої, яка стає центром об'єднаної громади).
4. Посилення корупційних процесів
в результаті отримання доступу до ресурсів інших територіальних громад (в
першу чергу земельних) при їх об'єднанні та корупційних елементів у місцевій владі, як результат фінансової децентралізації та нецільове використання коштів, отриманих громадами на
розвиток соціальної інфраструктури.
5. Передача повноважень на нижній рівень без відповідної фінансової
підтримки, що призводить до погіршення якості надання публічних послуг через відсутність на місцевому
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рівні фінансової можливості забезпечення високої якості послуг при
зростанні числа споживачів.
6. Відсутність державної підтримки або затримка її у часі, чи надання
допомоги не в повній мірі щодо фінансування делегованих повноважень
на рівень новостворених громад призводить до негативного ставлення та
втрати довіри новообраним головам
сільських та міських рад з боку населення. В свою чергу новообрані голови сільських та міських рад з ідейних
натхненників перетворюються на
зневірених у реформі.
7. Допомога міжнародних організацій-донорів у запровадженні децентралізації влади в Україні (таких як, Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, ПРООН, Агентство США з
міжнародного розвитку, програми ЄС,
Німецьке товариство міжнародного
співробітництва, Шведське агентство з
питань міжнародної співробітництва і
розвитку, Канадське агентство міжнародного розвитку, Рада Європи, Міжнародний фонд "Відродження", Фонд
"Східна Європа") надає можливість вижити і розвиватися за рахунок грантів,
контрактів, фінансової підтримки бюджетів громадам, які її потребують. Для
фахівців фандрейзингу та грантрайтингу ці можливості перетворюються у
"грантоїдство", тобто отримання гранту
заради самого гранту та фіктивне покращення життя в громаді з метою отримання нових грантів для вирішення
тих самих проблем. Це негативне явище призводить до того, що хто реально
потребує допомоги — її не отримує через високу конкуренцію у грантових
програмах, а грантодавці відмовляються від співробітництва з певними видами організацій або від підтримки проектів у напрямах, де зустрічається найбільша кількість зловживань.
8. Адміністративно-територіальні
реформи призводять до перерозподілу
сфер впливу чиновників різного рівня,
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що визиває їх спротив об'єднанню громад, яке веде до виходу з під їх контролю певних територій.
9. Більш заможні громади, які за
перспективним планом формування
громад мають об'єднатися з менш заможними здійснюють спротив цьому
процесу та ініціюють нові схеми об'єднання згідно яких вони матимуть доступ до ресурсів інших, не менш заможних громад ніж їхня.
10. При об'єднанні територіальних
громад обласна державна адміністрація
звертається до Центральної виборчої
комісії для прийняття нею рішення
про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської
ради та відповідного сільського, селищного, міського голови, в результаті
яких сільські, селищні, міські ради та
їхні голови, а потім виконавчі комітети
втрачають свої повноваження, а через
це більшість депутатів та чиновників
виконавчих комітетів чинять опір процесу об'єднання громад.
11. Бюджети територіальних громад, що об'єдналися, виконуються
окремо до закінчення бюджетного
періоду, у зв'язку з чим процес об'єднання громад має свою сезонність і
призначається таким чином, щоб новою громадою увійти до нового бюджетного року.
12. Актуальність проблем щодо
об'єднання, для сільських, селищних
рад і міських рад є різними і не подібними для різних за розміром громад, а
відповідно існуючі методики вирішення виникаючих складностей,
успішні приклади невеликих за кількістю населення громад не можуть копіюватися та бути рекомендовані для
великих громад.
13. У законодавчих документах не
визначаються умови, при яких проводиться місцевий референдум щодо підтримки об'єднання територіальних громад, а у яких випадках сільські, селищні,
міські ради приймають рішення про

добровільне об'єднання територіальних громад, що допускає суб'єктивний
підхід у вирішенні цього питання в інтересах окремих осіб.
14. Відсутність
інформованості
населення про переваги та позитивні
приклади існування об'єднаних громад і тиражування серед населення
чуток про можливі негативні наслідки
децентралізації стримують запровадження реформ.
У зв'язку із зазначеними проблемами на шляху реформ існують ризики для їх запровадження, які можна
класифікувати за трьома основними
напрямами: інституціональні, соціальні та економічні.
Інституціональні ризики:
1) конкуренція громад за звання Адміністративного центру об'єднаної територіальної громади, а, відповідно,
пошук нових схем об'єднання, які дозволять цього досягти;
2) вимоги за законодавством щодо
об'єднання в межах однієї області обмежують права громад, які знаходяться на
межі областей щодо вибору варіантів
об'єднання;
3) вимоги законодавства щодо нерозривності меж об'єднаної територіальної громади, які визначаються по
зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об'єдналися, обмежують права на самовизначення громад, які знаходяться в центрі громад, що
вирішили об'єднатися;
4) держава здійснює фінансову
підтримку добровільного об'єднання
територіальних громад у вигляді субвенцій у разі, якщо її межі повністю
відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад. Оскільки перспективний план формування територій
громад області розробляється відповідною обласною державною адміністрацією, існує ризик лобіювання інтересів зацікавлених осіб щодо певної
схеми об'єднання;
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5) добровільне об'єднання територіальних громад може призвести до сепаратистських настроїв;
6) зростання повноважень органів
місцевого самоврядування і зниження
контролю їх діяльності з боку вищестоящих органів створює ризик
прийняття рішень в інтересах зацікавлених осіб, що обмежують права і свободи членів громади;
7) конкуренція чиновників різних
рівнів за повноваження, які дають доступ до будь-яких ресурсів.
Соціальні ризики:
1) взаємозв'язок соціального капіталу та економічної ефективності обумовлює наявність ризику зниження
якості життя та добробуту населення
громад з низькою активністю та нерозвиненим соціальним капіталом (що сталося в Італії в результаті децентралізації — більш активні громади стали
жити краще, а пасивні громади з низьким соціальним капіталом — гірше);
2) культурні, етнічні та соціальні
розбіжності, які роками існували у прилеглих одна до одної громад слугуватимуть бар'єром до їх об'єднання;
3) відсутність соціальних контактів
прилеглих одна до одної громад, конкуренція за доступ до ресурсів, які знаходяться на територіальній межі або мають обслуговуватись, але не обслуговувались через неврегульованість приналежності до юрисдикції певної громади
може призвести до стримування реформи децентралізації через незацікавленість або ворожість до населення сусідньої громади;
4) проблеми реформи децентралізації можуть стати гаслами у передвиборчій компанії окремих осіб;
5) зростання внутрішньої міграції
населення у більш заможні громади або
у центри об'єднаних громад, де буде зосереджена переважна частка об'єктів соціальної інфраструктури;
6) зростання рівня безробіття серед
працівників соціальної сфери та держ-
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службовців у разі скорочення їх робочих місць у громадах, які не стали центрами об'єднаних громад.
Економічні ризики:
1) якість та доступність публічних
послуг, що надаються в об'єднаній територіальній громаді, можуть бути
нижчими, ніж до об'єднання в результаті об'єднання незаможних громад або
тих, в яких відсутні кваліфіковані кадри;
2) існує ризик приходу до влади корупціонерів, які кошти громади будуть
використовувати у власних інтересах та
побудують корупційні схеми, за якими
монополізуються права використання
бюджетних коштів місцевих громад і
використовуються непрозорі умови
проведення тендерів на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг
для місцевої громади;
3) ризик подальшої економічної диспропорції розвитку території України
у зв'язку з різною ресурсозабезпеченістю громад і можливостями та вміннями їх дбайливого використання;
4) скорочення підтримки процесу
децентралізації з боку міжнародних та
національних організацій та благодійних фондів у вигляді грантових програм обмежить фінансові можливості
розвитку громад.
Наявність ризиків запровадження
децентралізації потребує розробки відповідних превентивних заходів.
Для усунення інституціональних
ризиків:
1. Ст. 133 Проекту Закону про внесення змін до Конституції України
(щодо децентралізації влади) у трактовці "Зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень
здійснюється з урахуванням думки їх
мешканців у порядку, визначеному законом" [17] потребує конкретизації,
яким чином думка мешканців має бути
врахована (проведенням референдуму
або рішенням органів самоврядування
або збором необхідних підписів мешканців і в якому випадку).
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2. Ст. 143 Проекту Закону про внесення змін до Конституції України
(щодо децентралізації влади) у трактовці «…Розмежування повноважень між
органами місцевого самоврядування
громад, районів, областей визначається
законом на основі принципу субсидіарності. Виконавчим органам місцевого
самоврядування громади, виконавчим
комітетам районної, обласної ради відповідно до закону можуть бути делеговані окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти
державної власності…»[17] потребує
чіткого визначення розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад, районів, областей, як і умов та переліку повноважень,
при яких виконавчим органам місцевого самоврядування громади, виконавчим комітетам районної, обласної ради
можуть бути делеговані окремі повноваження органів виконавчої влади.
3. Даним уточненням будуть усунені
ризики щодо конкуренції за перерозподіл повноважень виконавчими органами різних рівнів та органами самоврядування різних рівнів.
4. У Ст. 7 п. 5 Закону України
"Про добровільне об'єднання територіальних громад" "У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад Конституції та законам України
сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об'єднання територіальних громад або про
проведення місцевого референдуму
щодо підтримки об'єднання територіальних громад" [18] має бути конкретизовано у яких випадках достатньо
рішення міської, сільської, селищної
рад, а в яких має бути проведено референдум, що усуває ризик ігнорування думки всіх мешканців.

5. Визначення кінцевого строку добровільного об'єднання громад за їх вибором і
з фінансовою підтримкою стимулюватиме активізацію процесу обговорень щодо
об'єднання територіальних громад.
6. Критерії спроможності громади,
якій передаються нові повноваження,
потребують чіткого визначення, що
дозволить знизити конфліктність між
громадами, які підлягають об'єднанню,
та рівень конкуренції за звання "Центру
об'єднаної громади".
Для усунення соціальних ризиків
необхідні:
1. Активізація інформаційної кампанії з метою розвіювання міфів про децентралізацію і зростання поінформованості населення про одну з найважливіших реформ в Україні послабить
соціальний спротив та підвищить правову обізнаність в цьому напрямі.
2. Стимулювання реалізації спільних соціальних, культурних, економічних проектів суміжними громадами з
метою усунення культурних, етнічних
та соціальних розбіжностей та прискорення інтеграційних процесів.
3. Державне фінансування перекваліфікації та підвищення кваліфікації
працівників соціальної сфери та державних службовців, які підлягають скороченню в результаті реалізації заходів
з децентралізації влади з наступним
працевлаштуванням на новостворені
робочі місця в органах самоврядування
чи сприяння їх самозайнятості дозволить зняти соціальне напруження та
ризик зростання безробіття в результаті
проведення реформ.
Для усунення економічних ризиків
необхідні:
1. Розробка рекомендованої структури витрат у громаді і заборона виділення на певні напрями менше мінімально дозволеної суми коштів.
2. Визначення максимально дозволеного рівня оплати праці депутатам
міських рад та представникам виконавчих комітетів.
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3. Формування прозорості використання бюджетних коштів органами
місцевого самоврядування з наданням
доступу до відповідної інформації громадськості.
4. Фінансування делегованих повноважень в Україні є можливим за
умов законодавчого закріплення повноважень та відповідно нормативним
документам міністерств. Уповільнення
прийняття законопроектів щодо децентралізації стримує всі інші заходи
реформи, у зв'язку з чим вирішення
проблем законодавчого забезпечення
всіх етапів децентралізації дозволить
перейти до її реалізації.
Висновки. Реформа децентралізації дуже повільно набирає темпи в
Україні і причиною цьому є законодав-

ча невизначеність багатьох наріжних
питань, що стосуються формування
спроможних громад, на рівень яких делегуються нові повноваження від державних органів. Існує велика кількість
ризиків стримування реформи децентралізації через відсутність чіткого порядку перерозподілу повноважень між
органами самоврядування різного рівня
та державними органами виконавчої
влади. Всі ризики пропонується класифікувати за трьома основними напрямами: інституціональні, соціальні та економічні. Задля зниження вірогідності їх
прояву та ступеню впливу на життя громад пропонується розробити та запровадити превентивні заходи, спрямовані
на забезпечення реалізації реформи децентралізації у заплановані строки.
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УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ
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Abstract. The article investigates a particular group of relations with community property management. We consider the activities of authorities. Approval of the analyzed
funds community property.
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Управління комунальною власністю потребує налагодженої системи
суб'єктів, які забезпечують організацію
діяльності та функціонування об'єктів,
що належать до комунальної власності
територіальних громад. З цією метою
більшість місцевих рад утворили управління комунальної власності (Миколаївська, Чернігівська, Львівська, тощо) або
департаменти з управління комунальної
власності (Одеська, Київська, Харківська) та затвердили відповідні Положення про ці управління (департаменти). Які, до речі, мають відмінності
щодо переліку функцій та завдань. Що
знову ж таки повертає нас до необхідності затвердження на законодавчому рівні
основних правил управління об'єктами
комунальної власності шляхом видання
єдиного нормативно-правового акта,
який би регламентував роботу управлінь
(департаментів), під час реалізації місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходжень грошових коштів до місцевих
бюджетів за рахунок ефективного обліку, збереження та використання майна
територіальної громади.
Той факт, що законодавчо визначено право органів місцевого самовряду-

вання володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном,
створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю, на практиці має дещо декларативний характер, оскільки не підтверджується ні структурою виконавчих апаратів рад, ні Бюджетним кодексом України, ні іншими правовими документами,
що визначають порядок фінансування
та утримання органів місцевого самоврядування. Як результат — місцеві
ради змушені делегувати власні повноваження з управління об'єктами комунальної власності, комунальним майном територіальним органам виконавчої влади [1]. При цьому, все ж таки
позитивно, що в Україні на місцевому
рівні задля підвищення ефективності
управління комунальним майном створюються та функціонують фонди,
управління та відділи комунальної власності (комунального майна) як структурні підрозділи місцевих рад, що забезпечують організацію та здійснення
заходів з комплексного обстеження, інвентаризації та впорядкування об'єктів
комунальної власності відповідних територіальних громад. Положення про
ці органи за своїм змістом та структу-
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рою можуть дещо різнитися, найчастіше в них відсутній розділ, який би визначав обов'язки, натомість чітко визначені права, компетенція (яка, приміром,
у Положенні про управління комунальної власності Львівської міської
ради є лише розширеними правами),
завдання, загально окреслюються питання відповідальності, фінансового та
матеріально-технічного забезпечення.
Лише в Положенні про постійну комісію Івано-Франківської обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу, затвердженому рішенням обласної ради від 04.01.2011 р. № 38-2/201,
закріплені також її обов'язки.
Керівники спеціалізованих підрозділів органів місцевого самоврядування
(фондів, департаментів, управлінь, комітетів з питань управління комунальною власністю) в ідеалі мають володіти
спеціальними знаннями. Їх слід відносити з цієї підстави також до категорії
фахівців, але більш високого рівня, що
виконують
управлінсько-виконавчі
функції, буди фахівцями.
Мета статті полягає у досліджені
певної групи суб'єктів відносин з управління комунальною власністю, розгляді
діяльність владних органів, аналізі затверджених положень про них, на прикладі фондів комунальної власності.
У сучасній юридичній науці дослідженням питань управління займались
В. Б. Авер'янов, Г. А. Бєдов, Л. А. Бурганова, А. В. Вінницький, І. П. Голосніченко, Р. О. Денчук, О. О. Кравчук,
Л. А. Музика, Г. В. Осовська, Д. М. Павлов, В. Л. Пількевич, Н. В. Сментина,
І. Д. Фіалковська та інші вчені. Однак,
спеціального  дослідження  фондів
управління комунальною власністю не
проводилося, що також підтверджує актуальність теми даного дослідження.
Отже, для прикладу, Фонд комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська є виконав-
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чим органом Івано-Франківської міської
ради, що здійснює управління об'єктами
комунальної власності територіальної
громади міста Івано-Франківська, крім
об'єктів житлового фонду, а також інших
об'єктів, визначених міською радою, у
межах компетенції, що визначається
міською радою, її виконавчим комітетом
та положенням про цей Фонд [2]. Основними завданнями Фонду є:
1) реалізація у межах свої компетенції
прав територіальної громади міста як
власник об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста щодо
управління цими об'єктами з метою
зміцнення економічних засад місцевого
самоврядування міста, поліпшення умов
надання суспільних послуг населенню;
2) здійснення організаційно-технічного забезпечення реалізації виконавчим комітетом міської ради повноважень щодо управління майном комунальної власності територіальної громади міста;
3) здійснення повноважень щодо
організації та проведення приватизації
об'єктів комунальної власності територіальної громади міста;
4) вирішення у межах своєї компетенції питань, пов'язаних із наданням в
користування об'єктів комунальної
власності територіальної громади міста.
Фонд відповідно до покладених на
нього завдань здійснює повноваження
у сфері:
1) загального управління об'єктами
комунальної власності територіальної
громади міста (веде облік об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, здійснює контроль за їх використанням і збереженням; здійснює
за участю відповідних підрозділів виконавчого комітету міської ради управління акціями, паями і частками, що належать територіальній громаді міста у
майні господарських товариств; розглядає подання. підприємств, установ і організацій, які є комунальною власністю
територіальної громади міста, про на-
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дання дозволів на відчуження засобів
виробництва, індивідуально визначеного майна, інвентарних об'єктів, що
перебувають у їх повному господарському віданні чи оперативному управлінні, і за наслідками розгляду вносить
пропозиції до виконавчого комітету
міської ради для вирішення питання по
суті; спільно з управліннями та відділами виконавчого комітету міської ради
здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням об'єктів
комунальної власності територіальної
громади міста. Здійснюючи такі повноваження, Фонд не має права безпосередньо втручатися у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено установчими документами або угодами про
використання майна; забезпечує проведення оцінки вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації
або передаються в користування; у межах своєї компетенції за участю та за
участю юридичного відділу виконавчого комітету міської ради здійснює захист майнових прав територіальної
громади міста; проводить консультаційну та роз'яснювальну роботу з питання
приватизації та оренди майна комунальної власності територіальної громади
міста; забезпечує надходження до міського бюджету коштів від приватизації та
оренди об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста);
2) відчуження (приватизації) майна,
що є комунальною власністю територіальної громади міста (змінює у процесі
приватизації організаційну форму підприємств, що є комунальною власністю територіальної громади міста;
здійснює повноваження власника комунального майна територіальної громади міста у процесі приватизації; здійснює відчуження (приватизацію) майна,
що є комунальною власністю територіальної громади міста, в процесі його
приватизації, включаючи майно лікві-

дованих підприємств, об'єктів незавершеного будівництва, а також акції, паї і
частки, що належать територіальній
громаді міста у майні господарських товариств; створює комісії з питань приватизації; затверджує плани приватизації майна, що є комунальною власністю
територіальної громади міста, плани
розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації; формує
та за погодженням з виконавчим комітетом міської ради подає на затвердження міської ради переліки об'єктів
комунальної власності територіальної
громади міста з визначеними у відповідності до чинного законодавства способами приватизації; приймає та розглядає заяви на приватизацію майна
комунальної власності територіальної
громади міста і приймає по даних заявах рішення відповідно до чинного законодавства та у межах повноважень,
делегованих Фонду міські радою та її
виконавчим комітетом; укладає угоди
щодо проведення підготовки об'єктів
до приватизації та їх продажу; укладає
договори купівлі-продажу об'єктів комунальної власності, здійснює передачу покупцям придбаних об'єктів приватизації та оформляє акти приймання-передачі цього майна; контролює
виконання умов вищевказаних договорів купівлі-продажу; здійснює інші повноваження органу приватизації, визначені чинним законодавством, крім тих,
що віднесені до компетенції виконавчого комітету міської ради і останнім не
делеговані Фонду);
3) надання об'єктів комунальної
власності територіальної громади міста
у користування (приймає та розглядає
заяви фізичних та юридичних осіб про
надання їм у користування об'єктів комунальної власності територіальної
громади міста; готує пропозиції виконавчому комітету міської ради про надання в користування фізичним чи
юридичним особам об'єктів комунальної власності територіальної громади
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міста; здійснює підготовку договорів
про надання у користування фізичним
чи юридичним особам об'єктів комунальної власності територіальної громади міста; проводить реєстрацію цих
договорів та здійснює їх зберігання;
контролює дотримання користувачами
об'єктами комунальної власності територіальної громади міста договірних
зобов'язань щодо користування цим
майном; за дорученням виконавчого
комітету міської ради організовує продаж патентів на право оренди об'єктів
комунальної власності територіальної
громади міста; здійснює приймання-передачу об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста відповідно
до укладених договорів користування
цим майном; за дорученням виконавчого комітету міської ради укладає договори щодо користування об'єктами комунальної власності територіальної громади міста; за дорученням виконавчого,
комітету міської ради здійснює інші повноваження наймодавця майна комунальної власності територіальної громад).
Основними завданнями Фонду комунальної власності м. Дніпродзержинська визначені такі:
1) виконання за дорученням міської
ради повноважень власника комунального майна;
2) здійснення повноважень органу
приватизації об'єктів права комунальної
власності територіальної громади міста;
3) підготовка і внесення на розгляд
міської ради пропозицій щодо порядку
та умов відчуження комунального майна шляхом приватизації;
4) забезпечення управління та приватизації об'єктів комунальної власності, що належать міській територіальній громаді (в межах визначених міською радою);
5) здійснення в межах повноважень
міської політики у сфері управління та
приватизації комунальної власності;
6) координація роботи виконавчих
органів міської та районних у місті рад з
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питань поповнення, оновлення та збереження майна підприємств комунальної власності міста;
7) здійснення в межах повноважень
контролю за належним використанням
об'єктів права комунальної власності
територіальної громади міста;
8) інформування населення міста
щодо умов, порядку та підсумків приватизації об'єктів права комунальної власності, з інших питань у сфері управління комунальною власністю.
Структурно Фонд складається з відділів і секторів, сферу діяльності та
функції яких окреслимо на основі посадових інструкцій керівників та спеціалістів одного із Фонду комунальної
власності м. Дніпродзержинська:
1) відділ обліку та управління комунальною власністю, головний спеціаліст якого: організує роботу з документами у
відповідності з чинним законодавством;
зберігає таємницю всієї конфіденційної
інформації; формує пакети документів
та готує проекти рішень міської ради
(рішення щодо створення та реорганізацію комунальних підприємств, установ та закладів міста; надання згоди на
прийняття-передачу об'єктів з державної власності у комунальну та навпаки;
передачі комунального майна в користування підприємствам, організаціям та
установам інших форм господарювання; внесення змін та доповнень до реєстру об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста; списання основних засобів комунальними підприємствами, установами та закладами міста тощо); формує пакети документів та
готує проекти рішень виконкому міської ради (проекти рішень про оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна; про затвердження актів
приймання-передачі об'єктів у комунальну власність міста тощо); веде реєстр об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста; співпрацює з
бюро технічної інвентаризації з питань
виготовлення технічних паспортів та
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реєстрації права власності на об'єкти
нерухомого майна комунальної власності міста; готує свідоцтва про право
власності на об'єкти нерухомого майна
комунальної власності міста; надає методичну допомогу керівникам та бухгалтерам комунальних підприємств,
установ та закладів міста; здійснює контроль за виконанням в строк: рішень
міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови, доручень
міського голови, наказів та доручень
голови фонду комунальної власності
міста; формує справу на кожне комунальне підприємство, установу та заклад міста; готує накази про передачу
комунального майна комунальними
підприємствами, установами та закладами міста, про внесення змін та доповнень до статутів комунальних підприємств, установ та закладів міста тощо;
перевіряє пакет документів про передачу комунального майна підприємствами, установами та закладами; перевіряє
стан збереження та ефективне використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами згідно
з графіком перевірок та складає акти
перевірки; оброблює та узагальнює
квартальну та річну звітність комунальних підприємств, установ та закладів
міста; опрацьовує акти приймання-передачі, необхідну технічну документацію
для прийняття майна в комунальну власність; перевіряє та вносить зміни і доповнення до статутів комунальних підприємств, установ та закладів міста; готує
листи за напрямками діяльності відділу;
здійснює контроль за виконанням вхідної та вихідної документації в строк;
2) відділ оренди, спеціаліст якого: забезпечує участь в проведені обстеження технічного стану об'єктів оренди та
складає акти перевірок; готує акти прийому-передачі об'єктів комунальної
власності; готує розрахунки орендної
плати на об'єкти, які надані в орендне
користування управлінням; перевіряє
розрахунки орендної плати, які викона-

ні комунальними підприємствами;
здійснює перевірки орендарів щодо виконання умов договорів оренди, готує
акти перевірок; застосовує при проведені розрахунків орендної плати орендні ставки затверджені рішенням міської
ради; оформлює акти оцінки вартості
орендованого майна (при передачі в
оренду цілісних майнових комплексів);
перевіряє кошториси на проведення капітального ремонту об'єктів оренди та
готує листи – узгодження; виконує перерахунки орендної плати у разі змін
цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами;
приймає участь в роботі конкурсних
комісій, технічних комісій по конфліктним та аварійним ситуаціям з питань
пошкодження комунального майна; готує накази та листи-узгодження комунальним підприємствам на надання згоди бути орендодавцем або узгодження
договорів оренди; приймає щомісячно
звіти у комунальних підприємств по заборгованості з орендної плати та узагальнює їх; готує звіти з питань, віднесених до своїх повноважень; здійснює
перевірки комунальних підприємств з
питань збереження та ефективності використання майна, переданого в оренду; готує до міських засобів масової інформації інформацію стосовно дій,
пов'язаних зі здійсненням повноважень,
покладених на відділ; виконує якісно та
своєчасно завдання та функції, що покладені на нього даними обов'язками.
З метою зменшення заборгованості по
орендних платежах та сум заборгованості за приватизовані об'єкти ведеться
безперервна претензійна робота щодо
стягнення боргів у безспірному порядку, вивільнення приміщень та розірвання договорів за неналежне виконання
умов договорів оренди щодо несвоєчасної сплати коштів за оренду приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м. Кіровограда.
Спеціалістами управління ведеться постійна претензійна робота по стягнен-
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ню боргів за приватизовані об'єкти та
за оренду комунального майна;
3) відділ відчуження та реформування комунальної власності, спеціаліст якого:
формує пакети документів та готує проекти рішень міської ради про відчуження об'єктів комунальної форми власності шляхом приватизації, про ліквідацію
комунальних підприємств, організацій і
установ, про надання згоди власника на
заставу та відчуження комунального
майна; формує пакети документів та готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради про оформлення права власності на об'єкти нерухомого
майна некомунальної власності та видає
свідоцтва про право власності; готує на
підставі рішень міської ради перелік
об'єктів комунальної власності, що підлягають відчуженню шляхом приватизації; подає до Бюро технічної інвентаризації замовлення на виготовлення
технічної документації по об'єктах нерухомості комунальної форми власності для здійснення повноважень, покладених на відділ; отримує від підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності, інформацію та матеріали, необхідні для
здійснення повноважень власника та
органу приватизації майна комунальної
власності, обробляє надану інформацію; готує пакет документів, необхідний для здійснення приватизації об'єктів комунальної власності; перевіряє
звіти про проведення незалежних оцінок по об'єктах нерухомості, подає їх на
затвердження голові фонду; перевіряє
пакет документів, наданих заявником на
приватизацію об'єктів нерухомості комунальної форми власності; веде журнал реєстрації покупців об'єктів приватизації; готує та несе відповідальність за
належне оформлення договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації; організує роботу щодо проведення нотаріальної реєстрації договорів купівлі-продажу; оформлює пакет документів,
пов'язаних з передачею майна власнику
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приватизованого підприємства (об'єкта); готує інформацію та повідомляє
відповідні організації про зміну власника об'єкта; готує до регіонального відділення Фонду державного майна по області звіти стосовно приватизованих
об'єктів; відповідає за оформлення повного пакету документів по приватизації
для здачі в архів; здійснює післяприватизаційний контроль за виконанням
умов договорів купівлі-продажу об'єктів, що приватизовані, зі складанням
акта перевірки; здійснює контроль за
проведенням відчуження комунального
майна; здійснює контроль за проведенням ліквідації комунальних підприємств, організацій і установ; готує до
міських засобів масової інформації інформацію стосовно дій, пов'язаних зі
здійсненням повноважень, покладених
на відділ; готує пропозиції щодо складу
конкурсних комісій з приватизації майна
та забезпечує їх роботу; представляє інтереси міської ради та фонду при банкрутстві суб'єктів комунальної власності;
зберігає таємницю всієї конфіденційної
інформації, пов'язаної з приватизацією
об'єктів комунальної власності;
4) відділ обліку та приватизації житлової площі, головний спеціаліст якого: готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради про передачу відомчого житлового фонду у комунальну власність міста; готує свідоцтва про
право власності на житлові будинки,
що знаходяться в комунальній власності міста; веде облік житла, що знаходиться в комунальній власності міста (в
т.ч. службового, непридатного для проживання, гуртожитків тощо); готує накази голови фонду про видачу свідоцтва про право власності членам житлово-будівельних кооперативів, які повністю сплатили свої пайові внески, пайовикам та інвесторам житлового будівництва; веде реєстр комунального житлового фонду; отримує від підприємств,
організацій та установ інформацію і
матеріали, необхідні для прийняття ві-
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домчого житлового фонду у комунальну власність міста; перевіряє реєстри на
приватизовані квартири (будинки) для
зняття приватизованого житла з балансу; перевіряє документи, подані громадянами на приватизацію житла в державному житловому фонду; видає громадянам свідоцтва про право власності
на житло; роз'яснює житлове законодавство службовим особам і населенню,
дає консультації з житлових питань; розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції
відділу і вживає заходів щодо усунення
причин виникнення скарг; готує відповіді на офіційні звернення з питань житлового законодавства; перевіряє стан
квартирного обліку на підприємствах,
установах та організаціях міста;
5) відділ бухгалтерії та позабюджетного
фонду приватизації, головний бухгалтер
якого: забезпечує виконання завдань
покладених на відділ; організовує облік
надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, зберігання
первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву; планує та
розроблює поточні плани асигнувань,
складає кошторис витрат на утримання
апарату; забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання
оперативної інформації; готує розподіли, платіжні доручення, реєстри та заявки до відділення Казначейства України по платежам установи; складає та
подає бухгалтерські звіти встановленим
органам у відповідні терміни до відповідних установ; здійснює контроль за
правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету
України та інших платежів, дотримання
встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів,
розрахунків і платіжних зобов'язань;
вносить пропозиції щодо складу загальної чисельності, а також умов опла-

ти праці робітників відділу; організовує
підвищення кваліфікації працівників
бухгалтерії; зберігає таємницю всієї
конфіденційної інформації.
6) сектор діловодства та кадрової роботи, головний спеціаліст якого: виконує
завдання, пов'язані з організацією діловодства в фонді; ззабезпечує організацію діловодства в фонді відповідно до
чинних правил; одержує кореспонденцію, яка надійшла до фонду поштою,
розкриває пакети, перевіряє належність
надісланої кореспонденції та цілісність
пакетів (крім пакетів з надписом "особисто", розпакування яких забороняється), звіряє дату одержання пакету з
датою поштового штемпеля на конверті; приймає кореспонденцію, яка надійшла до фонду від вищих організацій, відділів міськвиконкому, міської
ради, веде реєстри розсилки кореспонденції; розглядає вхідну кореспонден
цію, яка надійшла до фонду, доповідає
про неї завідувачу сектору, забезпечує
постановку документів на контроль
згідно з резолюцією; забезпечує правильне оформлення вхідної кореспонденції, реєстрацію та своєчасне її надходження на розгляд керівництва; забезпечує реєстрацію та своєчасну розсилку вихідної документації та наказів
управління; слідкує за проходженням та
своєчасним виконанням усіх документів
за допомогою створеної комп'ютерної
бази даних; здійснює заходи щодо
спрощення та скорочення службового
листування, економного витрачання
коштів на поштово-телеграфні витрати; готує статистичні дані щодо кількісного складу управління та звітує в міський відділ статистики, міський центр
зайнятості; контролює своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім'я керівництва, а також виконання їх доручень; веде прийом громадян з запитами державних нотаріусів
стосовно визнання вида власності на
житло; друкує різні матеріали за вимогами керівництва, узгоджує тексти та
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списки вітань із святами з головою
фонду; оформлює документи та накази
на відрядження працівників фонду; веде
табель обліку робочого часу працівників фонду; забезпечує контроль за виконанням щомісячних планів та звітів
фонду; готує щомісячні статистичні
дані про роботу сектору; готує службову записку з питаннями, які виносяться
на розгляд виконавчого комітету міської ради та чергову, позачергову сесію
міської ради; готує звіт щодо кількісного складу фонду комунальної власності;
створює комп'ютерну базу даних вхідної, вихідної кореспонденції та розпорядчих документів фонду; веде суворий

облік використання бланків листів, наказів інших розпорядчих документів;
формує документи у справи згідно з номенклатурою. Постійно здійснює їх
зберігання; забезпечує контроль вхідної
кореспонденції фонду.
Розглянувши фонди комунальної
власності, їх структуру, функції, завдання, можемо стверджувати, що в умовах
певного занепаду та погіршення фактичного стану комунального майна,
фонди управління комунальної власності чи їх аналоги мали би уважніше ставитися до збереження таких об'єктів, а
не лише організовувати управління комунальним майном.
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The Phenomenon of lustration in Ukraine
Abstract. This article is devoted to the legal analysis of the problems of lustration in
Ukraine. The Law of Ukraine "On cleaning power", which adopted on 2014, has brought
a new phenomenon of lustration into the legal system of the state. This phenomenon, in
its legal aspect, characterized by a number of conceptual shortcomings and problems of
implementation. Thus, lustration in Ukraine is provided in two forms: legal (automatic)
prohibition to hold public office or positions in local government and the injunction to
occupy these positions. These measures of lustration differ in their bases, dates and executors. However, the rules of judicial lustration are in conflict with the criminal law of Ukraine.
These problems, and the discrepancy Ukrainian legislation of lustration to European standards in the field of lustration, led to unsatisfactory results of lustration process.
Key words: lustration, law on cleaning power, usurpation of power, criminal law, European concept of
lustration.
Постановка проблеми: Законом
України "Про очищення влади" від
2014 року у правову систему України
імплементовано інститут люстрації. Зазначена новела поставила перед вітчизняною наукою низку питань теоретичного та практичного спрямування.
При цьому, за наявності офіційного
порушеного питання конституційності
Закону України "Про очищення влади",
численної судової практики зі скасування результатів люстрації та заяв щодо
провалу люстраційного процесу в Україні в цілому, особливої актуальності набуває дослідження правових підстав та
порядку проведення люстрації в Україні.
Метою статті є здійснення аналізу
феномену люстрації в Україні, в його
правовому аспекті, у парадигмі мета-спосіб-результат, а також формулювання відповідних пропозицій стосовно уточнення розуміння сутності даного інституту.

Стан дослідження: Феномен люстрації в Україні у своїх працях досліджували К. Задоя, В. Кравчук, І. Лавриненко, О. Овчаренко, А. Порайко,
В. Смородинський,  О. Стрельченко,
С. Шевчук та ін. Водночас підкреслимо, що не всі аспекти такого багатоаспектного явища належною мірою розриті у сучасній науковій літературі.
Виклад основного матеріалу: Розгляд Венеціанською комісією Закону
України "Про очищення влади" на
предмет відповідності європейським
стандартам у галузі люстрації свідчить
про закладання в його основу європейської моделі люстрації. У зв'язку з чим
наше дослідження проведено одночасно у декількох напрямках: у формі аналізу відповідності люстраційного процесу
в Україні європейським люстраційним
критеріям, національному законодавству
та оцінки внутрішньої узгодженості Закону України "Про очищення влади".
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Мета люстрації. Відповідно до європейської моделі, метою люстрації є захист нової демократії, яка тільки формується, після падіння тоталітарного
режиму, шляхом відсторонення від державної влади осіб, які не вчинили жодних злочинів, за які їх можна притягнути до кримінальної відповідальності,
але які, проте, займали високі посади
при колишніх тоталітарних режимах і
підтримували їх [1].
Український законодавець визначив
мету очищення влади в Україні як недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади
Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини [2].
Такий підхід у визначенні мети очищення влади в Україні в корені не відповідає європейським стандартам люстрації та зумовлює обрання помилкового способу його проведення.
Так, по-перше, відсутня головна підстава для проведення люстрації в контексті її європейського розуміння, а саме
існування тоталітарного режиму у період
на який поширюється люстрація. Перебування В. Ф. Януковича на посаді Президента України з 25 лютого 2010 року
по 22 лютого 2014 року хоч і супроводжувалося ростом корупції, тиском на
опозиційні сили, проте не призвело до
встановлення авторитарного чи тоталітарного режиму. Принаймні світове
співтовариство не засудило період
правління Януковича, а Верховна Рада
України не приймала рішення про усунення його з поста Президента України
в порядку імпічменту.
По-друге, щодо "узурпації влади"
як підстави прийняття Закону України
"Про очищення влади" від 16.09.2014
року, то на наш погляд таке формулювання не є законним і обґрунтова-
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ним впровадженням люстраційних
заходів в Україні.
Зокрема Конституційний Суд України у своєму рішенні по справі
N 1-5/2005 від 05.10.2005 року зазначив, що положення ч. 4 ст.5 Конституції України "ніхто не може узурпувати
державну владу" треба розуміти як заборону захоплення державної влади шляхом насилля або в інший неконституційний чи незаконний спосіб органами
державної влади та органами місцевого
самоврядування, їх посадовими особами,
громадянами чи їх об'єднаннями [3].
Наведене тлумачення в частині захоплення державної влади шляхом насилля відповідає складу злочину передбаченому ст. 109 Кримінального
Кодексу України (далі за текстом —
КК України), а саме дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова
про вчинення таких дій [4].
Проте діяння з захоплення державної влади в інший, не насильницький,
але неконституційний чи незаконний
спосіб не закріплені у кримінальному
законодавстві України. Напевне це зумовлено неможливістю захопити державну владу у ненасильницький спосіб.
Втім Конституційний Суд України
все ж таки виділяє і ненасильницький
неконституційний і ненасильницький
незаконний способи захоплення державної влади, що потребує додаткового
аналізу. На наш погляд, самі формулювання "неконституційний" та "незаконний" вказують на порушення відповідного закону. Водночас склад правопорушення закріплюється у нормі-забороні, яка забезпечується відповідною
санкцією. Враховуючи найвищий рівень суспільної небезпеки, ненасильницькі діяння з захоплення влади, безумовно мають визнаватися злочинами.
Таким чином, узурпація влади, незалежно від способу її здійснення, є кримінально караним діянням, а факт її
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здійснення має встановлюватися виключно вироком суду.
Звідси випливає, що закріплення
безпосередньо у законі України твердження щодо узурпації влади певною
особою є не лише недоречним, а і неконституційним з огляду на порушення
принципу презумпції невинуватості.
Крім того, обґрунтування проведення люстрації "узурпацією влади Президентом України Віктором Януковичем"
ставить під сумнів фактичне функціонування правової та нормативно-правової бази України як демократичної держави, заснованої на принципі верховенства права. Адже Україна є державою-членом Ради Європи з 1995 року і
як така пройшла моніторинг на предмет своєї демократичності та відповідності європейським стандартам, а вибори Президента України у лютому
2010 року, на яких переміг В. Янукович,
було визнано такими, що відповідають
міжнародним стандартам [5].
Спосіб проведення люстрації. Закон
України "Про очищення влади" та Постанова Кабінету Міністрів України
"Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" визначають
алгоритм проведення люстрації. Аналіз
цих джерел, дозволяє виділити дві форми люстраційних заборон: законодавчу
та судову, які різняться за підставами,
строками та процедурою застосування.
Так, законодавча заборона обіймати
державні посади та посади в органах
місцевого самоврядування протягом десяти років з дня набрання чинності Законом України "Про очищення влади",
встановлюються для осіб, які:
1) сукупно не менше одного року у
період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року обіймали посади визначені ч. 1 ст. 3 Закону; або
2) у період з 21 листопада 2013 року
по 22 лютого 2014 року обіймали посаду
(посади) визначені у ч. 2 ст. 3 Закону та не
були звільнені в цей період з відповідної
посади (посад) за власним бажанням; або

3) були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу союзної республіки
колишнього СРСР починаючи з посади
секретаря районного комітету і вище;
були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря
ЦК ЛКСМУ і вище; були штатними
працівниками чи негласними агентами в
КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили
вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім
технічних спеціальностей); або
4) вказали недостовірні відомості у
деклараціях про майно за попередній
рік та/або у деклараціях яких встановлена невідповідність вартості майна набутого за час перебування на посадах,
що підлягають люстрації, доходам
отриманим із законних джерел;
5) не подали у строк, визначений Законом, заяви щодо наявності підстав для
застосування люстраційних заборон.
Судова заборона обіймати державні
посади та посади в органах місцевого
самоврядування протягом п'яти років з
дня набрання чинності відповідним рішенням суду, застосовується до:
1) суддів та співробітників правоохоронних органів, які здійснювали
кримінальне переслідування осіб, до
яких застосовано повну індивідуальну
амністію;
2) осіб, стосовно яких встановлено
рішенням суду, яке набрало законної
сили, що вони своїми протиправними
рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини та
основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини (далі за тестом — ЄСПЛ);
3) осіб, що вчинили один із злочинів
передбачених ст.ст. 109–111, 161, 340
КК України, або діяння "заходи спрямовані на узурпацію влади Президентом
України Віктором Януковичем", що
встановлено відповідним рішенням суду.
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Застосування вказаних заборон передбачено як для осіб, які перебувають
на посадах, що підлягають люстрації,
так і до претендентів на такі посади.
Такі особи протягом десяти днів з
дня початку проведення люстраційної
перевірки у відповідному органі, зобов'язані подати:
1. У разі незастосування люстраційних заборон власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до них не застосовуються заборони, про згоду на
проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них. До заяви має
бути додані засвідчені копії декларації
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий
рік, паспорта та документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі
фізичних осіб — платників податків.
2. У разі застосування люстраційних
заборон, — власноручно написану заяву
про те, що до такої особи застосовується
відповідна заборона, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї.
Заява про незастосування люстраційних заборон та декларація про майно підлягають перевірці, за результатами якої видається відповідна довідка.
Наслідком подання заяви, у якій
особа повідомляє про те, що до неї застосовується люстраційна заборона, є
звільнення особи із займаної посади не
пізніш як на третій день після подання
такої заяви та застосування до неї відповідної заборони. Аналогічні наслідки
передбачені і у випадку неподання заяви у строк, передбачений законом, але
застосовується саме законодавча заборона за сам факт неподання такої заяви.
Такий підхід законодавця до встановлення однакового наслідку для двох
різних варіантів поведінки, нам видається сумнівним. Адже санкція за невиконання обов'язку не може бути ідентичною наслідку виконання такого
обов'язку, це порушує логіку правового
регулювання. При цьому встановлення
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обов'язку особи просити застосування
до себе люстраційного заходу дисонує
з принципом презумпції невинуватості.
Більш того, не є зрозумілим сенс
практичного виконання обов'язку подання заяви про застосування люстраційної заборони — навіщо особі витрачати свій час, власноручно писати заяву,
тобто ініціювати власну люстрацію, давати згоду на оприлюднення відомостей
щодо себе, якщо можна отримати той
самий наслідок (звільнення і люстрацію)
утримавшись від вказаних дій, або взагалі уникнути люстрації шляхом звільнення за власним бажанням.
Таким чином, логічним було б або
законодавчо передбачити певне заохочення для осіб, які виконали обов'язок
та повідомили про наявність люстраційної заборони, або взагалі відмовитися від вказаної зобов'язальної норми.
Варто зазначити, що на фоні встановленого обов'язку особи подати заяву про застосування люстраційних заборон, викликає питання вимога законодавця щодо власноручного написання такої заяви. Невідомо, яке особливе
значення має власноручно написана
заява про застосування відповідної люстраційної заборони і, якщо це важливо, які наслідки має недодержання такої
форми. Але вказаний недолік має другорядне значення і в першу чергу свідчить про низьку техніко-юридичну
якість люстраційного законодавства.
Окремо слід звернути увагу на "антикомуністичну підставу" автоматичної
(законодавчої люстрації). Її запровадження відбулося з двадцятирічним запізненням, що не відповідає європейському принципу проведення люстрації щодо утримання від недооцінки
здатності індивіда до позитивних змін у
поведінці та звичках.
Що стосується судової люстраційної заборони, то для її реалізації Законом України "Про очищення влади"
встановлено додаткові правила призначення кримінальних покарань (ч. 5–10
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ст. 3 цього Закону) та внесені зміни до
ст. 55 КК України щодо строку позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, як додаткового покарання. В цілому такі законодавчі кроки суперечать кримінальному
законодавству України, що виключає
законність застосування механізму судової люстраційної заборони.
Так, Закон України "Про очищення
влади" в силу ст. 3 КК України не є
частиною кримінального законодавства, тому закріплені у ньому вказівки
судам щодо кваліфікації окремих злочинів та призначення покарань, не підлягають виконанню.
Варто також зазначити, що здійснення люстрації шляхом кримінального переслідування або антикорупційними заходами не відповідає європейським стандартам люстрації.
При цьому, в контексті мети очищення влади в Україні, антикорупційний механізм в сфері люстрації має ще і дискредитаційний характер по відношенню до
люстрованих осіб. Зокрема, якщо особа
була люстрована через недостовірні відомості у майновій декларації, вона автоматично набуває рис об'єкта люстрації визначених при формулюванні мети люстрації. Тобто, внаслідок допущених законодавцями порушень внутрішньої
узгодженості та логічної будови люстраційного закону, особа, незалежно від підстави її люстрації, стає "узурпатором" чи
"пособником узурпатора".
Крім того, питання реалізації викликає така підстава судової люстраційної
заборони, як встановлений рішенням
суду, яке набрало законної сили, факт
протиправного рішення, дії чи бездіяльності, що призвели до порушення
прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням ЄСПЛ. Така,
прив'язка до рішень ЄСПЛ повністю
блокує вказану норму, оскільки незрозуміло про які категорії справ йде мова
(кримінальні та адміністративні, чи виключно адміністративні), чому законо-

давець у цих справах не довіряє судовій
системі України і який власне механізм
визнання ЄСПЛ цих порушень.
Важливим чинником, який також
не врахований розробниками положень про судову люстраційну заборону, є безпосередня залежність ефективності цього заходу від діяльності правоохоронних і судових органів, які одночасно виступають головними об'єктами
люстрації. Тому, навряд чи варто очікувати від системи влади її "самоочищення".
Концептуальною проблемою української моделі люстрації є покладання
обов'язку щодо її проведення, в тому
числі і в органах судової влади та правоохоронних органах зі спеціальним статусом, на орган виконавчої влади. Така
ситуація свідчить про порушення балансу сил у системі розподілу влад.
Однак розглянуті вище проблеми
люстраційного процесу в Україні поступаються, закріпленим у законодавстві, механізмам звільнення від люстрації окремих категорій осіб на підставі
довідки учасника бойових дій під час
проведення антитерористичної операції на сході України та осіб вищого офіцерського складу, які обіймають/обіймали посаду в військових формуваннях
на підставі рішення Президента України. Такі винятки для обраних, нівелюють весь процес очищення влади в
Україні, спотворюють сенс люстрації,
несуть великі корупційні ризики та прямо суперечать Конституції України. Зокрема, ст. 106 Конституції України не
передбачає повноваження Президента
приймати рішення про звільнення від
люстрації. Більш того, Конституція
України не передбачає такої форми
акту Президента, як "рішення" [6].
Вищерозглянуті недоліки люстраційного законодавства зумовили закономірні негативні результати:
1. Відкрито конституційне провадження по справі щодо перевірки конституційності окремих положень Закону України "Про очищення влади",
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розгляд якої, після четвертої спроби у
жовтні 2016 року, відкладений на невизначений строк.
2. Прийнято до розгляду ЄСПЛ перші скарги на неправомірні дії в рамках
проведення люстрації в Україні, які, за
прогнозами багатьох експертів, мають
перспективу позитивного вирішення з
присудженням значних сатисфакцій за
рахунок українських платників податків.
3. За останніми даними Департаменту з питань люстрації Міністерства
юстиції України, на сьогодні в Україні
люстровано 938 осіб і серед них — 40
служителів Феміди. На розгляді у судах
знаходиться понад 1300 позовів від тих,
хто підпав під люстрацію. При цьому
наявні ганебні випадки ігнорування закону деякими відомствами, зокрема
Генпрокуратурою, ДФС і Адміністрацією Президента [7].

Висновки.
З юридичної точки зору, феномен
люстрації в Україні містить численні проблеми та недоліки як на рівні концепту,
так і на рівні реалізації. Низька якість люстраційного законодавства, з його внутрішньою неузгодженістю, породженням численних колізій з нормами інших
галузей права (конституційного, кримінального та ін.) та невідповідністю європейським стандартам є підставою для скасування результатів очищення влади в цілому, з відповідними іміджевими та фінансовими втратами для держави.
На нашу думку, за таких умов, позиція розробників та виконавців люстрації щодо впровадження в Україні європейської моделі люстрації, видається
помилковою і свідчить про нерозуміння об'єктивних політико-правових потреб українського суспільства і держави.
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Motivating factors of youth job placement in business agricultural sector
Abstract. In the article the motivational factors of youth employment in the agricultural
sector were observed. There were analyzed the results of students questionnaire survey
of agricultural universities, was formed the student employment idea after the graduation
and their desire to work in agriculture. It was done the estimation of prestige job in agriculture and the importance working conditions on farms. It was observed the formation
problem and personnel consolidation in the countryside, in the resolution that belongs to
the socio-economic development importance of the village and rural areas. It was proved
the necessity of implementing the legislation measures that would have formed for youth
favorable conditions for working and living in rural areas.
Key words: rural youth, motivational factors, the agrarian sector of the economy, social infrastructure.
Young people can and should influence to social progress, defining the future of society and the state. Youth ‑ a
single socio-demographic group, that
features a set of age-related characteristics, social status features and socio-psychological qualities that define social system, culture, socialization patterns, upbringing in a certain society. For this reason it is peculiar specific motivation and
values Today's young people ‑ people
who believe in themselves, in their abilities and opportunities. They are exacting
to themselves and to the surrounding
world, because their aim to achieve rapid
and high performance [1; 4].
The replenishment personnel source
for the economics agricultural sector is the
rural youth.
Most of the agrarian farms are in rural
areas, but demographic situation is worsening in rural areas and social decline of
rural development does not motivate
youth employment in the agrarian sector
of economics.
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Training for the agrarian sector in
Ivano-Frankivsk region hold four agricultural universities I-II level of accreditation, namely Tlumatskyi college
LNAU, college Sniatyn PDATU, Rohatyn State Agrarian College, IvanoFrankivsk College LNAU.
The dynamics of receiving future professionals for the agrarian sector in IvanoFrankivsk region is presented in Table 1.
From Table 1 data we can see, that the
number of applicants to study in the field
of agrarian colleges in the region each year
decreases, in the nearest future it may become a significant threat of workers' lack
in the agrarian sector.
The students' deficiency in agrarian
colleges of Ivano-Frankivsk region can be
explained by several reasons.
1) graduates' decrease in the number
of secondary schools with deteriorating
demographic situation in the region;
2) the reluctance of young people to
stay and work and live in the village;
3) abroad labor migration.
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The dynamics of students' enrollment in agrarian establishments
of Ivano-Frankivsk region, people
№
з/п

Years

The institution name

2012

2013

2014

2015

1 Tlumatskyi college LNAU
64
2 Sniatyn college PDATU
97
3 Rohatyn State Agrarian College,
127
4 Ivano-Frankivsk College LNAU
238
5 Total
526
* Based by the author on the information system "Contest"

47
109
127
241
524

55
89
119
231
494

35
70
142
209
456

The above mentioned factors contribute reducing the number of university students of I and II levels of accreditation in
the agrarian field in the region.
Therefore, on the basis of one higher
institutions of agrarian education, it was decided to conduct a students' questionnaire
survey to study the motivational factors of
youth employment on the agrarian farms.
The questionnaire for students of Tlumatskyi college LNAU was conducted in
October 2016. Number of surveyed students was 110 people.

To Continue study at university

Table 1

Correlation
2016 y. before
2016
2012 y., %
45
70,3
63
64,9
154
121,3
206
86,6
468
89,0

In order, to clarify the students' idea
on employment by profession after graduation, in the questionnaire was offered to
answer the question "What is Your idea
about a job after graduation with a degree?». Most surveyed students (81,8 %)
believe that they will find a job. However,
18,2 % indicated that they have no hope
of employment after graduation.
As part of the survey students were
asked to indicate what priorities they see
for themselves after graduation (Fig. 1).

10,9

To Start Own Business

21,8

To Go to work to the city

20,0

To Go to work abroad

36,4

To stay to work in the countryside

10,9
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

%
Ряд1

Fig. 1. The assessment of priorities Tlumatskyi college LNAU students after graduation
*This was based by the author on the results of a questionnaire survey

So, as the survey results are shown,
college students remain the lowest evaluated the prospects of job in rural areas
(10,9 %) and to continue their studies at
universities (10,9 %); 36,4 % of respondents plan to travel abroad for employment; 20 % — to go to work in the city;
21,8 % — to start their own business.

The agrarian colleges graduates do
not want to go back to the village. This
problem is not in agrarian colleges, salaries or agricultural sector. The problem
relates primarily rural infrastructure. ‑ Or
rather its absence. The schools close in
villages, medical facilities, most villages
do not have roads. It scares. If a graduate
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student still come to the village on a good
salary, he will work there, before he will
not get married, and when he has family,
problems will begin.
37 % of questioned students plan to go
to work abroad. In Ukraine, sociologists
and economists are sounding the alarm, because leaving the country every year young
people are the core, the gold fund and the
economic hope. Most part of the young
people, that leaves Ukraine hope to get a
good education abroad, or at least briefly
study there, get a profession and discover
thus the new opportunities and horizons.
Thus, the most successful young people
want to stay abroad forever — there to find
an opportunity to get an education, to get a
permanent job. However, a key motive for
finding work abroad is the lack of it at
home, lack of decent wages or the inability
to find a job in the specialty.
In recent years, more and more people,
especially young people, are ready to start a
business case. 21,8 % of surveyed students
plan to start their own business. Thus, many
of today's students and future graduates of
agrarian colleges, should be considered as
potential entrepreneurs in agrobusiness,
that confirm the sociological research data.
Getting education in college, young people
actually assess the real situation and understand, that under certain favorable conditions for agriculture it can provide a high
level of income [2, p. 134].
In the questionnaire the students were
suggested to answer the question "Would
you like to work in agriculture?». Most students surveyed (70,9 %) — want to work
in agriculture, but 29,1 % said that, do not
have such goal. Also it should be noted
that 84,5 % of respondents dream to work
in the private sector, and only 15,5 % — in
the state. The reason is the economic situation in the country.
As part of the survey, students were
asked to indicate, why young people do
not want to work in rural areas. The research results showed, that the main reasons are: inability of career growth
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(39,1 %), low wages (30,9 %), poorly developed social infrastructure (22,7 %), no
professional work (7,3 %).
Work in agriculture has never been attractive, relative labor in other economy
sectors, and today the figure attractiveness
of work in this area has dropped to a critical level. Due to the fact, that between the
jobs attractiveness indicator in certain sectors of the economy and the number of
those who wish to work in this area is directly proportional relationship, it will determine the actual level of attractiveness in
agriculture and the factors that most negatively affect on it [2, p. 134].
Undoubtedly, for young people, especially at the choosing stage a specialty is
extremely important prestige indicator. It
should be noted, that even those young
people who have chosen a profession, related to agricultural production, do not
consider it prestigious (Fig. 2).
Positively estimates the prestige level
in agriculture 30,9 % of respondents.
The largest proportion of students
(38,2 %) indicates that the certain conditions provision, agriculture can become
the prestige level in the other production branches. The positive is that, less
than 4,5 % of respondents believe that
labor in the countryside it is not prestigious. That is, one could argue, that
those students, they are casual in agrarian training institutions.
In modern conditions it is particularly
important to understand life priorities of
today's agricultural education students,
that are, those who are potential agricultural enterprises workers. Because, knowing their wishes, can respectively form and
motivational mechanisms for attracting
young people to work in agriculture.
In the questionnaire were asked to
answer the question: "What do you
think, why young people do not want to
work in rural areas?", and it was suggested to rate the importance of the
conditions (1 to 6) for work on agricultural enterprises — Table. 2.
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4,5 %
to work in
agriculture is
absolutely not
prestigious

30,9%
quite prestigious

38,2%
it may be
prestigious, but
under certain
conditions

10,9%
to work in the
countryside as
prestigious as in
other areas
15,5%
once it was
prestigious, but
not today

Fig. 2. The assessment of labor prestige in agriculture*
*This was based by the author on the results of a questionnaire survey
Table 2
The importance of working conditions on agricultural enterprises
№
Conditions
п/п
1 High wages
2 The opportunity to self-fulfillment
3 Сareer progress opportunity
4 Housing
5 The level of household, medical and commercial service
6 The education level and cultural services
*Based by the author on the results of a questionnaire survey

The questionnaire research found, that
in the present conditions the most important indicator for half the agrarian higher
education institution students is substantial
wages. Therefore, the respondents were
asked to indicate the amount of monthly
income, which young people hope to after
university graduation, working in agriculture enterprises. Most respondents indicated the level of 5 to 10 thousand hrv.
The important meaning for today's
youth have career opportunities (26,4 %).
In the questionnaire were asked to answer
the question: "Which of the following positions in agricultural enterprise would you
like to take?". 49,1 % of respondents
dream to be leaders, 25,5 % — leading

%

Position

50,0
26,4
21,8
22,7
22,7
34,5

1
5
2
4
3
6

specialists, 10,0 % — deputy chief and
15,5 % — agree to any position.
The students of agrarian institution
rather ambitious, for them it is not important only financial problems but also career
development and the ability to self-realization (3rd place). As for financial support,
the young people also pay attention to
housing (4th), the level of household, medical and commercial services (5 seats), education and cultural services (6 seats).
The important condition for the formation, operation and development of
human capacity is the state of social village living conditions of rural residents.
Today in the rural areas there is poor access to basic capabilities for human devel-
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opment: education, health, home, vehicle
maintenance, normal living conditions.
The rural population lives in the limited
media space [3, p. 118].
The rural employment current state requires the development of a state program
to create jobs in rural areas, which would
take into account the each region peculiarities. It should include a system of measures to promote the agricultural sector of
modern technologies and facilities and
machinery, land reform based on market
principles, entrepreneurship promotion;
construction health and recreational complexes and tourist centers, the establishment of rural favorable social environment for working and living and environment preservation as a factor in the attractiveness of the rural lifestyle.
For solving these of vital tasks are carried out activities, aimed, primarily at encouraging young people and young professionals and specialists to work and to live
in villages. For this it is advisable to start
with the revival of rural social infrastructure. Thus, it will be handled specific youth

problems, such as receiving special education, first jobs, housing and so on. This, in
turn, causes the revival or building of new
pre-schools, schools, raising the appropriate level of medical, consumer and service
supporting inhabitants in rural areas.
Consequently, roads, education, health
care, improving household and cultural
services is a national problem and it should
be solved by a separate funding scheme
from the local and state budgets, which
certainly, will help to raise labor and to create a strong human resources in the countryside [4, p. 147].
Thus, analyzing the factors motivation of youth employment on farms we
may argue, that young people under the
current state of affairs are not ready to tie
their future with agriculture Considering,
that the main source increasing the employment potential of any economic sector are young people, it is necessary implementation of certain measures, especially at the legislative level, which would
form the favorable conditions for working and living in rural areas.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. За час незалежності України
та Республіки Вірменія, основою розвитку їх економік стали ринкові відносини, що суттєво вплинуло на сферу соціально-трудових відносин між їх суб'єктами, наслідком чого є як позивні так і негативні явища у забезпеченні та регулюванні цих відносин. Негативним наслідком для соціальної сфери України та Вірменії є зубожіння населення, високий
рівень безробіття та міграційні процеси,
що призводять до виїзду потенційно
працездатних громадян у пошуках кращого соціального захисту.
Результати аналізу останніх досліджень. Проблема соціально-трудових
відносин була предметом дослідження
таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: А. К. Амірханян О. В. Антонюк,
К. В. Гнатенко, М. Ф. Головатий, О. Г. По
пов, В. С. Раковська, Г. В. Щокіна що
сприяло її висвітленню з позицій подальшого захисту соціально-трудових
відносин працюючих працівників.
Мета статті полягає у проведенні
порівняльно-правового аналізу сучасного стану соціально-трудових

відносин в Україні та Республіці Вірменія, враховуючи при цьому як
особливості нормативно-правового
регулювання так і історичні та традиційні риси населення.
Виклад основного матеріалу. Після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), кожна з колишніх республік набувши статус незалежних держав якими є Україна і Республіка Вірменія, отримали можливість
йти власним шляхом розвитку при цьому підтримуючи один-одного. Спільною метою України та Вірменії є намагання стати повноцінними сучасними
європейськими державами, інтегруючи
при цьому передовий досвід соціально-трудових відносин (далі — СТВ)
країн Європейського союзу.
На сьогодні під соціально-трудовими відносинами розуміють частину соціальних зв'язків між робочими групами і підрозділами організації, а також
усередині них, що безпосередньо стосується трудової діяльності [1, c. 374].
В. С. Раковська пропонує підходити
до визначення СТВ як на об'єктивному
так суб'єктивному рівнях.
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Так, на об'єктивному рівні фактично
СТВ є системою взаємозв'язків, що обумовлені об'єктивною необхідністю та
вільна від оціночних суджень. На суб'єктивному рівні це система взаємозв'язків,
взаємодій між суб'єктами системи СВТ,
не вільних від впливів на їх поведінку
внутрішньої системи цінностей та інше
[2, c. 140]. З урахуванням об'єктивного і
суб'єктивного рівнів формуються економічні принципи, які є базовими при розробці відповідних нормативно-правових актів, прийняття яких сприятиме вирішенню проблеми регулювання соціально-трудови відносин по-факту.
Також СТВ, мають першорядне значення для розв'язання проблем продуктивної зайнятості та соціального захисту людей, які беруть участь у виробництві необхідних суспільству товарів і
послуг, оплати праці, гуманізації праці
та її умов, творчої ініціативи та відповідальності працівників, функціонального і соціального партнерства [1, c. 374].
Для визначення сучасного стану соціально-трудових відносин треба глибше поглянути на корінні цінності що
сформувались в Україні та Вірменії. Історично склалось що український та вірменський народи працювали на засадах колективності та взаємодопомоги.
Однак, наявність ринкових відносин у визначених нами державах, закріпила інститут приватної власності, який
дещо нівелював згадані вище принципи що призвело до зменшення ролі
трудового колективу як суб'єкта трудових відносин, висунувши на передній
план індивідуальне збагачення з використанням найманої праці працівників.
Загально-світовий спад економіки
не оминув Вірменію та Україну, що
вплинуло на скорочення робочих місць
в державному і приватному секторах
виробництва та сприяло вчиненню порушень законодавства про працю роботодавцем.
Соціальні інтереси працівників, як
правило залишаються поза увагою ро-
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ботодавців, що без сумніву негативно
впливає на якісні та кількісні показники
результатів праці.
З початку 2015 року послугами
служби зайнятості скористалися 53,1 тис.
безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, зокрема у січні-листопаді
2016 р. — 48,5 тис. осіб, всього отримали роботу 12,2 тис. осіб (у січні-листопаді 2016 р. — 9,2 тис. осіб) [3].
В Україні, питання зайнятості молоді
на ринку праці залишається напруженим. Так, за даними аналітичної записки
Державної служби зайнятості України,
рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці
(МОП) серед молоді у віці 25–29 років у
І півріччі 2016 року становив 11,6 %. Серед осіб у віці 15–24 роки цей показник
становив 23,1 % та був більш як удвічі
вищий, ніж цей показник серед всіх вікових груп. Високий рівень безробіття
обумовлений тим, що значна частина
молодих людей не має необхідних професійних навичок і досвіду роботи [4].
Даний показник в основному зумовлений тим що, роботодавець відмовляє
молодим людям у наданні роботи через
відсутність досвіду. Роботодавець тримається думки що процес так-званої "обкатки" молодого фахівця є довгий, ризикований та матеріально затратний.
В Республіці Вірменія також має тенденція до збільшення числа безробітних.
Так, за даними основних показників зайня
тості в Республіці Вірменії у 01.09.2016 р.
кількість безробітних становила 79.200
тис. чоловік що на 2.500 тис. чоловік більше ніж у 2015 році (76.700) [5].
Щодо праці молоді в Республіці Вірменія, ситуація складається наступним
чином. Станом на 01.07.2016 року рівень
безробітних склав 19.200 тис. чоловік до
на 200 чоловік більше на відміну від
2015 року (19.000 тис. чоловік) [6].
Враховуючи наведені дані статистик
України та Республіки Вірменія щодо
рівня безробіття серед молоді, можна
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визначити що держави лише формально на законодавчому рівні гарантують
працевлаштування молодим людям, а
також нівелюють значимість принципів на яких базується праця (перспективи росту, належні умови праці, режим
роботи та інше). Даний момент стимулює молодь до пошуку так-званих
"випадкових заробітків", що нерідко
знаходить вираз у вчиненні суспільно-небезпечних караних діяннях.
Проблемою залишається для України та Вірменії відсутність законодавчого закріплення поняття "нестандартна
зайнятість", її видів, форм [7, с. 6], а також "самостійності осіб".
К. В. Гнатенко з цього приводу пропонує під самостійною зайнятістю осіб
зрозуміти специфічний різновид зайнятості, котрий полягає в здійсненні
економічної діяльності з метою отримання доходів для підтримання своєї
життєдіяльності та членів своєї родини,
яка реалізується у формі реєстрації особи як приватного підприємця або шляхом здійснення незалежної професійної діяльності на законодавчо-визначених умовах та з дотриманням відповідних норм та правил [8, с. 12].
Негативно на соціально-трудові відносини у визначених двох країнах
впливає егоцентризм працівника, внутрішня неготовність до виконання трудових обов'язків, низький рівень самодисципліни та формальне відношення
до вимог законодавства про працю.
Зазначимо, що ринок праці в Україні законодавчо формує: Конституція
України та спеціалізоване законодавство в сфері праці (Закон України "Про
зайнятість населення", Закон України
"Про соціальний діалог" та інше).
В Республіці Вірменія у правовому
полі ринок праці функціонує на основі:
Конституції Республіки Вірменії, Трудового кодексу Республіки Вірменії, Закону Республіки Вірменії "Про зайнятість населення та його соціального захисту при безробітті".

Конституції України та Вірменії у
своїх правових положеннях проголошують, що кожен громадянин має право на працю, що створює можливість
заробляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України,
ст. 32 Конституції Республіки Вірменії) [9; 10]. Згадані положення вказують
на те що зазначені держави є соціально-орієнтовані до населення.
Зміст поняття "соціальної держави"
зазвичай, розуміють як тип організації
державного і громадського життя, заснованого на пріоритеті соціальних
цінностей, насамперед на пріоритеті
права людини на гідне життя [11, с. 23].
Крім того держави у Законах України та Республіки Вірменія в сфері зайнятості населення об'єктом регулювання є не зайнятість як така, а конкретно безробіття та соціальний захист від нього та закріплені гарантії
для осіб, що шукають роботу та для
зареєстрованих безробітних у реалізації їх прав щодо: вільно обрання місця
застосування праці та виду трудової діяльності; вільний вибір або зміну професії; одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до законодавства
про працю; професійної орієнтації з
метою самовизначення та реалізації
здатності особи до праці; професійного навчання відповідно до здібностей
та з урахуванням потреб ринку праці;
підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за
робітничими професіями; отримання
безоплатних відомостей особами які
зареєстровані в Державній службі зайнятості про вакантні робочі місця, безоплатного обрання підходящої роботи та працевлаштування; соціального
захисту у разі настання безробіття; захисту від дискримінації у сфері зайнятості, та необґрунтованої відмови у
найманні на роботу і при незаконному
звільненні; додаткового сприяння у
працевлаштуванні окремих категорій
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громадян (cт. 5 Закону України "Про
зайнятість населення, ст. 10 Закон Республіки Вірменія "Про зайнятість населення та його соціального захисту
при безробітті") [12; 13].
Також на підставі цих Законів діють
Державний центр зайнятості України
та Державне агенство зайнятості Республіки Вірменії що допомагають населенню у пошуку роботи.
Звернемо увагу на те, що нині діючі
КЗпП України та Трудовий кодекс Республіки Вірменії за своїм змістом щодо
соціального захисту працюючих громадян (робочий час, час відпочинку та
інші правові інститути) не співпадають
зі стандартами трудових норм провідних світових держав.
Для прикладу, відповідно до ст. 75
КЗпП України щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за
відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору [14]. У Вірменії тривалість щорічної мінімальної відпустки становить
28 календарних днів (ст. 159 Трудового
кодексу Республіки Вірменія) [15]
На сьогодні вплив ринкової економіки на Україну та Республіку Вірменія
спричинив суттєве збільшення приватних підприємств що використовують

для досягнення своїх цілей такий різновид трудових відносин як соціальний діалог та пропонують органам державної
влади більш прогресивні за змістом методи ведення державної політики у регулюванні соціально-трудових відносин.
А. К. Амірханян зазначає що, сторони в рамках соціального партнерства
забезпечують стійкий розвиток соціально-трудових відносин, яке повинне
супроводжуватись підвищенням рівня
зайнятості населення [16, c. 93].
Роль соціального діалогу при цьому
виступає в якості формального метода
правового регулювання соціально-трудових відносин.
Висновки. На сьогодні залишається невирішеною проблема соціального
захисту учасників соціально-трудових
відносин, що створюють матеріальні
блага в країні та спрямовують її подальший розвиток. Одним із напрямів у подоланні негативного стану соціально-трудових відносин є не лише формальне проголошення права громадян
на працю, але й реальне забезпечення
цього права. Одним із елементів, що
сприяють у цьому є приведення у відповідність законодавства про працю
України та Вірменії з міжнародними
нормами, які регулюють відносини у
соціально-трудовій сфері.
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Федеративна Республіка Німеччина
(далі — ФРН або Німеччина) є провідною країною у сфері не тільки економіки, але й права. У цих галузях вона
завжди були прикладом для наслідування. Більше того, ФРН є однією з країн
засновниць ЄС та її активним членом,
яка гарантує відповідність свого законодавства нормам ЄС. Тому, цікавлячись
німецьким досвідом правового регулювання юридичної відповідальності суддів, можна з'ясувати, як працює національне законодавство вказаної країни в
цій частині, а також як Німеччина імплементувала в нього відповідні норми
ЄС [1; 2], що було б корисним для української правової системи, як країни, яка
взяла курс на європейську інтеграцію.
Загальновідомо, що Німеччина має
федеральний устрій та поділяється на
16 рівноправних суб'єктів — земель.
Діяльність держави фактично здійснюється на двох рівнях: федеральному
та регіональному. Кожен рівень має
власне законодавство, а також власні
органи виконавчої, законодавчої та судової влади [3, с. 65].

Враховуючи такі особливості державного устрою, професійні судді Німеччини поділяються на суддів на
службі Федерації та суддів на службі федеральних земель, діяльність яких регулюється Німецьким Законом про суддів [4] та аналогічними законами федеральних земель.
З аналізу положень п. 1 § 97 Конституції Федеративної Республіки Німеччина [5] (далі — Конституція ФРН або Основний Закон ФРН) судді незалежні і
підкоряються лише закону. Незважаючи
на це, надана суддям незалежність має
відповідати закону і суддя не може приймати рішення на підставі лише свого
розсуду. У зв'язку з цим судді підлягають
службовому нагляду, а у разі порушення
своїх обов'язків або вчинення інших
протиправних дій, можуть бути піддані,
зокрема, дисциплінарній, кримінальній
та іншим видам відповідальності.
Загальні положення про відповідальність професійних суддів як на
службі Федерації, так і на службі федеральних земель визначені в Німецькому
Законі про суддів.
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Згідно з п. 1 § 26 Німецького Закону
про суддів, судді підлягають службовому
нагляду, який здійснюється в тій мірі, в
якій не порушується їх незалежність. Тут
нагляд розуміється як можливість об'єктивного зауваження про неналежне виконання суддею своїх обов'язків або оцінки
дії судді як протиправної, попередження
судді й заклик його до почуття обов'язку.
Як зауваження, так і попередження є заходами саме нагляду, а не дисциплінарними
заходами, оскільки не передбачають провини судді. Більшою мірою нагляд поширюється на вторинну, не основну діяльність суддів, не пов'язану зі здійсненням правосуддя. Йдеться про управлінську діяльність судді або про наявність
таких фактів, як затягування розгляду
справи [6, с. 246]. Такий службовий нагляд може здійснюватися головою суду
(начальником по службі).
Окрім вказаних повноважень начальник по службі має право ініціювати
питання щодо дисциплінарної відповідальності судді, розглядати дисциплінарну справу відносно судді та застосовувати до нього лише одне дисциплінарне стягнення, так би мовити, першого рівня, тобто оголошувати догану.
Так, у разі надходження до суду офіційної скарги чи заяви від громадян,
проводиться перевірка, яку здійснює
слідчий, призначений головою суду. Як
правило слідчим призначається суддя
цього ж суду за статусом не нижче, ніж
суддя, дії якого перевіряються. По закінченню перевірки слідчий готує звіт та
подає голові суду, який за результатами
розгляду звіту може винести судді догану. В такому випадку догана має вигляд
дисциплінарного розпорядження —
документа, який містить установлені
факти, обставини та мотиви, що свідчать про вчинення суддею дисциплінарного правопорушення та необхідність застосування догани. Про застосування до судді догани повідомляється
дисциплінарна установа [7] (відповідний дисциплінарний суд — ВП).
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Німецький Закон про суддів передбачає можливість будь-якому судді звернутися з заявою до суду, якщо він вважає, що міра заходу, застосована до
нього головою суду, порушує його незалежність (§ 26 ).
Всі інші дисциплінарні стягнення, які
виходять за рамки догани, такі як грошовий штраф; пониження заробітної плати; переведення (на посаду тієї ж кар'єрної структури де перебував суддя але з
більш низьким базовим окладом); звільнення з посади застосовуються в порядку дисциплінарного провадження відповідним дисциплінарним судом на підставі подання Міністерства юстиції [8].
Такий порядок дисциплінарного
провадження для суддів на службі Федерації регламентований положеннями
Федерального дисциплінарного закону,
а для суддів на службі земель — положеннями відповідних законів федеральних земель.
Отже, компетенцією розглядати дисциплінарні справи відносно суддів та застосовувати догану за незначні правопорушення, в першу чергу, наділений голова суду. При цьому, розгляд скарг і
подань, що стосуються більш серйозних
дисциплінарних правопорушень суддів,
які передбачають застосування суворіших дисциплінарних стягнень, ніж догана, належить до повноважень спеціальних дисциплінарних судів.
Створення зазначених судів по розгляду дисциплінарних справ щодо суддів визначено на конституційному рівні, зокрема у п. 4 § 96 Конституції ФРН.
Зазначена норма Основного Закону
знайшла своє відображення і в положеннях Німецького Закону про суддів
(п. 1 § 61, п. 1 § 77).
Розглядаючи структуру дисциплінарних судів варто зазначити, що для
суддів, які перебувають на службі федеральних земель існують суди першої та
другої інстанцій. Ці суди не є самостійними організаційними одиницями, а
входять до складу інших судів [9, с. 77].
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До компетенції вказаних судів належить
прийняття рішень, зокрема, по дисциплінарних справах, в тому числі і відносно суддів у відставці (п. 1 § 78 Німецького Закону про суддів).
Найвищою інстанцією у системі
дисциплінарних судів є Дисциплінарний суд Федерації, компетенція якого
належить особливому сенату Федеральної судової палати. Цей суд крім апеляційних функцій щодо рішень згаданих
дисциплінарних судів нижчого рівня одночасно є першою і останньою інстанцією, якій підвідомчі дисциплінарні
справи щодо суддів, які перебувають на
службі Федерації, крім суддів Федерального Конституційного Cуду [9, с. 77–78].
Із зазначеного вбачається, що для
суддів на службі Федерації законом не
передбачено оскарження рішення у
дисциплінарній справі, в той час як судді на службі федеральних земель можуть оскаржити таке рішення в кількох
інстанціях.
Логічним здається перейти до розгляду підстав дисциплінарної відповідальності суддів у ФРН.
Німецький Законом про суддів не
містить визначення дисциплінарного
проступку, разом з тим у цьому Законі
існують "відсилочні норми", які передбачають врегулювання правовідносин
суддів, що не регулюються Німецьким
Законом про суддів, іншими спеціальними законодавчими актами (§§ 46, 71 Німецького Закону про суддів). Так, якщо
проаналізувати п. 1 § 77 Федерального
Закону про статус державних службовців [10] та п. 1 § 47 Закону про статус державних службовців на службі федеральних земель [11] предметом дисциплінарного провадження є дисциплінарний
проступок, що полягає у винному порушенні суддею своїх обов'язків.
Перелік обов'язків, які мусять дотримуватися судді передбачені положеннями вищезгаданих законів, а саме:
1) поводити себе як в суді, так і поза
судом, а також по відношенню до своєї

політичної діяльності таким чином,
щоб не виникало сумнівів щодо своєї
незалежності (§ 39 Німецького Закону
про суддів);
2) проявляти в рівній мірі зацікавленість як до своєї політичної діяльності,
так і до виконання своїх службових
обов'язків;
3) дотримуватися заборони щодо
складання поза службою експертних
юридичних висновків та надання оплатних юридичних консультацій (§ 41
Німецького Закону про суддів);
4) здійснювати діяльність за сумісництвом тільки в галузі правосуддя та
судового управління (§ 42 Німецького
Закону про суддів) (наприклад, здійснювати навчання стажерів юристів);
5) зберігати таємницю про хід обговорень і голосування, в тому числі, після завершення суддівської кар'єри (§ 43
Німецького Закону про суддів);
6) зберігати вірність Конституції
ФРН (§ 60 Федерального Закону про
статус державних службовців; § 33 Закону про статус державних службовців на
службі федеральних земель);
7) зберігати конфіденційність щодо
офіційних питань (§ 67 Федерального Закону про статус державних службовців;
§ 37 Закону про статус державних службовців на службі федеральних земель);
8) здійснювати додаткові повноваження, визначені тільки § 97 Федерального Закону про статус державних
службовців;
9) не приймати нагород та подарунків (§ 71 Федерального Закону про статус державних службовців, § 42 Закону
про статус державних службовців на
службі федеральних земель).
Таким чином, у законодавстві ФРН
не встановлено конкретного переліку
підстав дисциплінарної відповідальності суддів. Дисциплінарним порушенням визнається порушення обов'язків
судді. Перелік таких обов'язків не визначений в окремій нормі відповідного
закону (наприклад, Німецькому Законі
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про суддів), а міститься в різних законах, що регулюють питання статусу
суддів та їх відповідальності.
Звернемо також увагу на питання суддівської етики у Німеччині. Так, у ФРН
немає окремого Кодексу етики суддів.
Розробка спеціального Кодексу суддівської етики визнавалася недоцільною з огляду на те, що обов'язки, що
накладаються на суддів, повинні бути
врегульовані на законодавчому рівні,
питання ж суддівської етики відносяться до сфери моралі, яка не підлягає правовому регулюванню [12, с. 310–311].
Водночас, у різних законах передбачені правові положення, що так чи
інакше стосуються етичних принципів
і правил поведінки. Такими морально-етичними принципами і правилами
суддів називають:
1) необхідність зберігати нейтралітет та не втручатися у розгляд справ інших суддів, що випливає з конституційного принципу незалежності судової
влади (§ 97 Основного Закону ФРН);
2) поводити себе як в суді, так і поза
судом, а також по відношенню до своєї
політичної діяльності таким чином,
щоб не виникало сумнівів щодо власної
незалежності (§ 39 Німецького Закону
про суддів);
3) навіть після припинення перебування на державній службі не приймати
нагород та подарунків як для себе, так і
для третіх осіб у зв'язку зі своїм службовим становищем (§ 71 Федерального Закону про статус державних службовців);
4) не вчиняти корупційних дій що
полягають у вимаганні та отриманні винагороди для себе чи третьої особи, в
тому числі в обмін на прийняття або
обіцянку прийняти відповідне судове
рішення (§§ 331–332 Кримінального
Кодексу ФРН [13].
З цього вбачається, що вчинення
суддею дисциплінарних правопорушень, кримінальних злочинів, є одночасно порушеннями морально-етичних
правил поведінки в наслідок чого суддя
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може бути притягнутий до дисциплінарної або кримінальної відповідальності.
Тобто будь-яке порушення, вчинене
суддею як на службі так і поза службою,
передбачає водночас і порушення морально-етичних правил поведінки.
Підсумовуючи можна зробити такі
висновки :
1. Інститут службового нагляду, що
діє у Німеччині виконує превентивну
функцію та полягає в тому, що голова
суду (начальник по службі) шляхом
здійснення зауваження або попередження судді, який неналежно виконує
свої обов'язки, не пов'язані зі здійсненням правосуддя, усуває можливість вчинення таким суддею у майбутньому
дисциплінарного проступку. Поруч з
цим, таке зауваження або попередження не є дисциплінарним заходом.
2. Завдяки тому, що законодавством Німеччини передбачено декілька видів дисциплінарних стягнень
щодо суддів, створюється, по-перше,
можливість для повноцінного врахування та оцінки всіх обставин дисциплінарної справи та поведінки судді і,
по-друге, знижується ймовірність свавільного застосування дисциплінарних стягнень для тиску на суддів.
3. Характерним для Німеччини, є те,
що законодавством даної країн не встановлений конкретний перелік підстав
або окремі склади правопорушень, які б
визначали дисциплінарну відповідальність суддів. Водночас, дисциплінарна
відповідальність суддів обумовлена порушенням обов'язків судді, які визначені в
декількох законах що регулюють питання статусу суддів та їх відповідальності.
4. Німеччина характеризується існуванням системи спеціальних дисциплінарних судів, які не є самостійними організаційними одиницями, а входять до
складу інших судів та наділені повноваженнями щодо прийняття рішень по
дисциплінарних справах відносно суддів, в тому числі у відставці.
5. У Німеччині немає окремого Ко-
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дексу щодо етики суддів, водночас у різних законах передбачені правові положення, що так чи інакше стосуються
етичних принципів і правил поведінки
(Основний Закон ФРН, Німецький За-

коном про суддів, Федеральний Закон
про статус державних службовців), що
мають загальнообов'язковий характер
для суддів та визначають їх дисциплінарну відповідальність.
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Вступ. Побудова в Україні інформаційного суспільства, в основі якого
перебувають засади прозорості та відкритості функціонування публічної
влади обумовлює істотне зростання соціально-юридичного значення публічної інформації, як основного інструмента комунікації держави з суспільством, окремими громадянами, юридичними особами.
Як свідчать статистичні дані Уповноваженого Верховної Ради України,
станом на середину грудня 2015 року,
до офісу Уповноваженого надійшло
близько 1500 скарг на порушення права
на доступ до публічної інформації.
Поряд з цим, представниками секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 2015 рік
було складено близько 220 протоколів, з якими суд не погодився лише у
35 випадках ([1].

Згідно з доповіддю Української гельсенської спілки захисту прав людини, оприлюдненою 19.03.2016 року: "Аналіз
судових рішень свідчить, що суди України у період з січня по листопад 2015 року
прийняли 340 рішень (на 63 % більше,
ніж за аналогічний період 2014 р.) щодо
порушення права на інформацію; 60 (на
53 % більше, ніж за аналогічний період
2014 р.) рішень щодо порушення порядку обліку, зберігання і використання
документів та інших носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію,
що є власністю держави; 9 рішень
(втричі більше, ніж за аналогічний період 2014 р.) щодо порушення законодавства у сфері захисту персональних
даних та 10 рішень (на 30 % менше, ніж
за аналогічний період 2014 р.) щодо незаконного використання інформації,
яка стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень" [2].
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Існуючий стан інформаційного правопорядку вимагає проведення системного дослідження особливостей адміністративних інформаційних правопорушень, пов'язаних з порушенням права
особи на доступ до публічної інформації, удосконалення на цій основі механізму охорони та захисту цього права, запобігання відповідної категорії деліктів.
Водночас, підвищення суспільного
інтересу до публічної інформації супроводжується стійкою динамікою
зростання кількості адміністративних
правопорушень, безпосереднім предметом чи засобом вчинення яких виступає публічна інформація.
Цілями цієї статті є дослідження особливостей суб'єкта адміністративних
правопорушень, що вчиняються у сфері
доступу до публічної інформації, проведення класифікації цього поняття на основі чинного в Україні законодавства, а
також наукове обгрунтування належності суб'єктів владних повноважень — розпорядників публічної інформації до відповідної категорії учасників адміністративно-деліктних відносин.
Обумовлена цілями цієї статті проблематика була предметом дослідження
багатьох вчених-правників: І. Р. Березовської,  О. Є. Заєць,  Д. Котляра,
С. В. Петрова, О. В. Чуприни та інших,
однак, в умовах постійного оновлення
законодавства України про доступ до
публічної інформації ряд проблем,
пов'язаних з встановленням суб'єктів
адміністративних правопорушень у галузі обігу відповідної інформації не
одержали свого наукового аналізу.
Виклад основного матеріалу. Визначаючи коло суб'єктів адміністративних правопорушень у сфері доступу до
публічної інформації, правова доктрина виходить перед усім з ознак суб'єктів
регулятивних відносин, пов'язаних з
обігом відповідної інформації. Реалізація такого підходу тягне за собою необхідність оцінки видових ознак відповідних суб'єктів з деліктологічних позицій.
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Закон України "Про доступ до публічної інформації" у ч. 1 ст. 12 наводить три основні категорії суб'єктів відносин у сфері доступу до публічної
інформації: 1. запитувачів інформації — фізичних, юридичних осіб,
об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних
повноважень; 2. розпорядників публічної інформації — суб'єктів, визначених
у статті 13 цього Закону; 3. структурні
підрозділи або відповідальних осіб з
питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації [3].
Покладаючи виконання обов'язків
щодо забезпечення доступу до публічної інформації на її розпорядників, законодавство України водночас поширює на них дію системи правових обмежень та заборон, спрямованих на
охорону інформаційних прав та інтересів запитувачів публічної інформації.
Поняття "розпорядник публічної інформації", в юридичній літературі традиційно пов'язується з діяльністю
суб'єктів владних повноважень [4, c. 78],
спеціальне визначення яких міститься у
п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" [3]. Порівняння визначень поняття "суб'єкт
владних повноважень" передбачених у
п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" [3] та у п. 7
ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного су
дочинства України, (далі — КАСУ), [5]
вказує на існування деяких змістовних
розбіжностей між цими дефініціями.
В контексті розв'язання цих розбіжностей на правозастосовчому рівні важливе уточнення зробив Вищий адміністративний суд України, (далі —
ВАСУ), у п. 2.1. Постанови Пленуму
"Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" від
29.09.2016 року № 10 [6].
Його сутність полягає в тому, що закріплене у п. 1. ч. 1 ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної інформа-
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ції" визначення "суб'єкта владних повноважень" не охоплює своїм змістом
посадових осіб і службових осіб органів
державної влади, місцевого самоврядування, оскільки за своїм статусом та колом повноважень вони не підпадають
під розуміння органу державної влади
та інших суб'єктів, зазначених у вказаній правовій нормі. У зв'язку з цим такі
особи, підкреслив ВАСУ, не можуть (не
мають здатності) виконувати обов'язки
розпорядника публічної інформації, у
тому числі щодо обліку та оприлюднення відповідної інформації [6].
При цьому, у своїй більш давнішній
Постанові Пленуму від 30.09.2013 року
№ 11 [7], якою була схвалена Довідка
"про вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону України "Про
доступ до публічної інформації", ВАСУ
при тлумаченні змісту поняття "суб'єкт
владних повноважень" дійшов дещо
протилежних висновків.
Вирішуючи питання про належність до категорії "суб'єкт владних повноважень" посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, а також суб'єктів, які виконують
делеговані функції публічної адміністрації, ВАСУ виходив з того, що:
"Диспозицією норми, передбаченої в
п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС України визначено
всіх суб'єктів владних повноважень,
тому сфера дії цієї норми повністю
охоплює сферу дії норми, яка міститься
в п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації", оскільки
диспозиція норми в Законі містить менший перелік суб'єктів владних повноважень та не визначає інших суб'єктів, ніж
визначені в КАС України".
На основі системного тлумачення
змісту вказаних норм ВАСУ дійшов
висновку, відповідно до якого правове
визначення суб'єктів владних повноважень сформульоване у п. 1 ч. 1 ст. 13
Закону України "Про доступ до публічної інформації" не впливає на визна-

чення юрисдикції спору, оскільки незалежно від того, якою нормою визначено суб'єкта владних повноважень, такий
спір буде відноситися до юрисдикції
адміністративних судів" [7].
Допускаючи можливість поширення юрисдикції адміністративних судів
на інформаційні спори, відповідачем в
яких виступає суб'єкт владних повноважень у розумінні положення п. 7 ч. 1
ст. 3 КАС України, ВАСУ в той же час
пов'язав можливість пред'явлення адміністративного позову лише до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади АРК, чим
фактично виключив можливість визнання протиправними рішень, дій чи
бездіяльності посадових осіб розпорядників інформації [6].
На противагу зазначеної позиції
ВАСУ, законодавець при конструюванні складів адміністративних правопорушень у сфері доступу до публічної інформації пов'язує можливість їх вчинення лише з протиправною поведінкою посадових осіб розпорядників відповідної інформації з одночасним встановленням адміністративної відповідальності за ці делікти.
Згідно із виробленою практикою
адміністративно-деліктного регулювання відносин у сфері доступу до публічної інформації [8] та правовими позиціями ВАСУ щодо розгляду відповідної
категорієї справ [6; 7], посадові особи — розпорядників публічної інформації набувають ознак суб'єктів адміністративних правопорушень як за власні
протиправні рішення, дії чи бездіяльність, так, і за аналогічні форми протиправної поведінки органу публічної адміністрації, від імені якого діє така особа.
Правову основу цього правила складають процесуальний та функціональний (матеріально-правовий)критерії.
Сутність процесуального критерію
виявляється в тому, що за загальним
правилом, встановленим у ч. 2 ст. 166
КАСУ: У разі необхідності суд може по-
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становити окрему ухвалу про наявність
підстав для розгляду питання щодо
притягнення до відповідальності осіб,
рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними [5].
За буквальним змістом наведеної
норми визнання рішень дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації не означає безпосереднього
визнання його суб'єктом адміністративного правопорушення та не тягне за собою одночасного накладення адміністративних покарань.
Згідно з функціональним критерієм, вчинення адміністративного правопорушення у сфері доступу до публічної інформації є прямим наслідком не
виконання або неналежного виконання
передбачених законодавством України
обов'язків щодо надання, офіційного
оприлюднення, реєстрації та обліку відповідної інформації, тобто виконання
функцій розпорядника.
Встановлюючи в положеннях ст. 13
коло розпорядників публічної інформації, Закон України "Про доступ до
публічної інформації" [3] не називає серед них посадових осіб, хоча паралельно у нормах, закріплених у п. 2 та п. 3 ч.
1 ст. 12 включає до суб'єктів відносин у
сфері доступу до публічної інформації
спеціально створені структурні підрозділи та відповідальних осіб розпорядника з питань забезпечення доступу до
публічної інформації. При цьому, за
буквальним змістом норм, передбачених у п. 2 ч. 1 ст 3, п. 5 ч. 1 ст. 14 Закону
України "Про доступ до публічної інформації" [3], п. 4 ч .1 ст. 6 Закону
України "Про інформацію" [9], створення спеціального структурного підрозділу чи запровадження посади відповідальної за організацію доступу до
публічної інформації є невід'ємним
обов'язком розпорядника, в реалізації
якого забезпечується одна із гарантій
інформаційних прав особи.
Виходячи із системного тлумачення
змісту наведених норм, правове регу-
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лювання відносин у сфері доступу до
публічної інформації у функціональному аспекті розвивається шляхом
виокремлення обов'язків розпорядника
інформації у систему повноважень відповідальної посадової особи чи спеціально створеного для таких цілей
структурного підрозділу. Розвиток такої
законодавчої лінії адміністративно-деліктного регулювання відносин у сфері
доступу до публічної інформації передбачає зміщення основного акценту у
визначенні суб'єкта адміністративних
правопорушень та адміністративної відповідальності саме на посадових осіб
розпорядника відповідної інформації.
В контексті такого висновку цікавою вбачається думка Н. В. Янюкзгідно
з якою: "Основною ознакою посадової
особи є наявність адміністративної лінійної влади, що уповноважує її на вчинення організаційно-розпорядчих фун
кцій і службових юридичних дій". При
цьому, дослідниця зазначає: "Службова
особа наділена функціональною владою, яка спрямована на виконання спеціальних повноважень, наданих їй у
встановленому законом порядку, стосовно осіб, що не перебувають у службовій підлеглості, і у випадках, передбачених законодавством, а також має право застосовувати заходи адміністративного примусу" [10, c. 7, 8].
Поділяючи аналогічну позицію
щодо розуміння змісту поняття "посадова особа", О. В. Старцев вважає, що
це така службова особа, в результаті
вчинення юридично значимих управлінських дій якої виникають, змінюються чи припиняються управлінські
правовідносини, а також особа, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним
повноваженням виконує функції представника цього органу виконавчої влади щодо забезпечення виконання прийнятих рішень" [11, c. 183].
Наведені погляди на сутність поняття "посадової особи" мають спільний
знаменник, в основі якого перебуває
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факт виконання відповідною категорією
учасників публічно-правових відносин
владних управлінських функцій конкретного суб'єкта владних повноважень.
Перенесення зазначеного функціонального зв'язку в площину правового
регулювання суспільних відносин у
сфері доступу до публічної інформації
тягне за собою виникнення для суб'єктів владних повноважень — розпорядників публічної інформації та їх уповноважених посадових осіб взаємних
правових наслідків. З одного боку вчинення посадовою особою суб'єкта
владних повноважень — розпорядника
публічної інформації дій чи бездіяльності в супереч встановлених законом
вимог є підставою для визнання протиправними похідних рішень, дій чи бездіяльності самого розпорядника, а з іншого, вказані правові наслідки утворюють юридичну підставу визнання відповідної посадової особи суб'єктом адміністративного правопорушення у
сфері доступу до публічної інформації.
Разом з тим, зважаючи на коло
обов'язків розпорядника публічної інформації, передбачених у ст. 14 Закону
України "Про доступ до публічної інформації", інших законодавчих актах
України, які регулюють відповідну групу суспільних відносин, вказану взаємодію між суб'єктами владних повноважень та їх посадовими особами не можна назвати універсальною в адміністративно-деліктному аспекті.
Законодавство України містить вказівку на окрему групу адміністративних
актів у сфері доступу до публічної інформації, ухвалення яких допускається
колегіальним рішенням розпорядника
відповідної інформації. Йдеться про
схвалення порядку організації доступу
до публічної інформації; рішень про
віднесення тих або інших відомостей
до категорії конфіденційної чи службової інформації; утворення спеціальних
структурних підрозділів чи запровадження окремої посади, відповідальної

за забезпечення доступу до публічної
інформації; затвердження внутрішніх
технічних регламентів обробки відомостей чи даних, які становлять публічну
інформацію тощо.
Допускаючи можливість лише колегіального ухвалення рішень щодо зазначених питань, Закон України "Про
доступ до публічної інформації" у ч. 1
ст. 16 закріплює правило, відповідно до
якого, за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або уповноваженої особи з питань
доступу до публічної інформації розпорядників інформації, відповідальних за
опрацювання, систематизацію та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під
час оформлення запиту, а також за оприлюднення публічної інформації, відповідальність несе розпорядник [3]. Через легалізацію зазначеного правила
законодавець визначив окрему групу
юридичних обов'язків не виконання чи
неналежне виконання яких утворює
протиправне діяння саме суб'єктів владних повноважень — розпорядників публічної інформації, за які настає юридична відповідальність.
Однак, як вбачається з буквального
змісту норми, передбаченої у ч. 2 ст. 24
Закону України "Про доступ до публічної інформації" [3] розпорядник публічної інформації може нести відповідальність у формі відшкодування шкоди за порушення права особи на доступ
до відповідної інформації лише з ініціативи потерпілого в порядку, встановленому законом.
Окрім відсилочного характеру, зазначена норма фактично не встановлює спеціальних правил визнання
розпорядників публічної інформації
винними у вчиненні адміністративних
правопорушень, що обумовлює поширення на відповідну групу адміністративно-деліктних відносин положень ст. 12075 — 12076 Цивільного
кодексу України [12].
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Вироблений в нормах законодавства України підхід до визнання розпорядників публічної інформації суб'єктами адміністративних правопорушень та
адміністративної відповідальності, на
наш погляд веде до ігнорування видових особливостей суспільних відносин
у сфері доступу до публічної інформації, що вимагає звернення до доктринальних розробок у цьому напрямку
правового регулювання.
Розглядаючи в своїх працях порушену проблематику А. І. Єлістратов
виходив з того, що: "адміністративна
машина" є складною і її помилки цілком закономірні. І якщо кожне промислове підприємство в особі її керівника несе свій професійний ризик, то,
відповідно і казна повинна нести адміністративний ризик, пов'язаний з недосконалістю урядового механізму. Відповідальність кказни означає розподіл
такого ризику на все населення відповідно до підпорядкованої сили його
членів. Іншими словами, писав дослідник: "Вона являє собою "свого роду"
державне страхування шкоди від помилок адміністративної машини. Відшкодовуючи шкоду громадянам, держава
вже сама взмозі стягувати з посадових
осіб ті зьбитки, причиною яких стала
його особиста вина" [13, с. 96]. Такий
погляд виходить головним чином з визнання підставою відповідальності держави за свою діяльність юридичних
недоліків в організації публічного адміністрування в різних галузях функціонування органів публічної адміністрації,
що призвело до заподіння громадянам
або юридичним особам шкоди.
На думку, Д. Я. Українського особливість умов юридичної відповідальності держави та органів публічної адміністрації виявляється в двох основних аспектах: По перше, правовідносини зі спричинення шкоди є результатом не реалізації власне адміністративної діяльності як правомірного
процесу здійснення владних повнова-
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жень, а наслідком вчинення протиправних діянь, які лише опосередковано нагадують реалізацію адміністративної діяльності; По друге, такі дії чи
бездіяльність мають бути пов'язані
саме з адміністративною, а не будь
якою іншою, діяльністю органу публічної адміністрації 14, c. 208].
Розвиток наведених поглядів в контексті вирішення порушеної проблеми
дає підстави провести розмежувальну
лінію сфери адміністративної відповідальності суб'єктів владних повноважень — розпорядників публічної інформації та їх посадових осіб перед
усім за змістом компетенції вказаних
учасників інформаційних відносин та
способами реалізації. У своїй сукупності вказані критерії утворюють правило, відповідно до якого суб'єкт владних повноважень — розпорядник публічної інформації набуває ознак
суб'єкта адміністративного інформаційного правопорушення у випадку
прийняття ним колегіального рішення, включно з ухваленням проєкту
нормативно-правового акту, яким порушуються, обмежуються чи скасовуються право особи на доступ до публічної інформації, вчиняються дії, які порушують встановлений законом правовий режим публічної інформації, або
не виконуються обов'язки, встановлені
у ч. 1 ст. 16 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
На відміну від суб'єктів владних повноважень — розпорядників публічної
інформації та їх посадових осіб, до категорії суб'єктів адміністративних правопорушень не належать спеціальні
структурні підрозділи розпорядника,
призначені забезпечувати обробку,
облік та задоволення інформаційних
запитів громадян та юридичних осіб,
здійснювати облік публічної інформації, реєстрацію її матеріальних носіїв
чи забезпечувати офіційне оприлюднення відповідної інформації. Таку
думку можна пояснити тим, що разом
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з поширенням на відповідні структурні
підрозділи розпорядників публічної
інформації статусу суб'єктів відносин у
сфері доступу до публічної інформації, Закон України "Про доступ до публічної інформації" [3] прямо не виключив дію положення ч. 3 ст. 95 ЦК
України [12], яке встановлює загальне
правило про відсутність у структурних
підрозділв юридичних осіб самостійної правосуб'єктності.
Таким чином, в розрізі існування
нормативного конфлікту між положеннями норм, передбачених у п. 3 ч. 1 ст.
12 Закону України "Про доступ до публічної інформації" [3] з однієї сторони
та вище згаданими приписами ЦК
України, структурні підрозділи розпорядників публічної інформації не можуть визнаватися самостійними учасниками інформаційних відносин а відповідно, бути суб'єктами адміністративних інформаційних правопорушень.
Покладаючи в основу поняття
"суб'єкт адміністративних правопорушень у сфері доступу до публічної інформації" елементи правового статусу
суб'єктів владних повноважень та відповідальних посадових осіб за забезпечення доступу до публічної інформації,
закон допускає віднесення до них також
інших категорій розпорядників. Юридична можливість такого розширення
кола суб'єктів адміністративних правопорушень — розпорядників публічної
інформації визначається декількома
умовами: по-перше, фактом фінансування діяльності юридичної особи за
рахунок коштів державного бюджету,
місцевих бюджетів або бюджету АРК,
чи виконання особою делегованих
функцій держави; по-друге, фактом наявності у суб'єкта господарювання домінуючого становища на ринку або наділені спеціальними чи виключними
правами, а так само, як існування статусу природної монополії; по-треттє,
фактом володіння суб'єктом господарювання інформацією про стан довкіл-

ля, про якість харчових продуктів і
предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та
безпеці громадян, будь-якою іншою
інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією). У своїй сукупності вказані умови відображають юридичний
зв'язок між фактом володіння або створення суспільно необхідної інформації та особливостями діяльності конкретних розпорядників публічної інформації. Через легалізацію такого
юридичного зв'язку, законодавець
фактично встановив в нормах адміністративно-деліктного законодавства
України юридичні межі адміністративної деліктоздатності розпорядників публічної інформації, які не є суб'єктами
владних повноважень пов'язавши їх з
фактом створення чи володіння окремими видами публічної інформації.
Висновки. Отже, для вирішення
питання про можливість віднесення
конкретного учасника інформаційних
відносин до категорії суб'єктів адміністративних правопорушень у сфері
доступу до публічної інформації основною юридичною умовою є факт
виконання таким учасником функцій
розпорядника відповідної інформації,
а також наявність відповідної інформації у володінні чи розпорядженні
такого суб'єкта. На цій основі під
суб'єктом адміністративного правопорушення у сфері доступу до публічної
інформації, на нашу думку слід розуміти розпорядника відповідної інформації, його посадову особу, відповідальну за виконання функцій розпорядника, яка внаслідок прийняття протиправних рішень, вчинення дій чи
бездіяльності порушує встановлений
правовий режим публічної інформації
чи обмежує право особи на доступ до
такої інформації, за яке підлягає адміністративній відповідальності.
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ЦЕНТРАЛЬНА КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОГО
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ:
НАУКОВИЙ ПОШУК
Bondarenko K. V.
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Abstract. This article is devoted to the scientific analyses of those terms that are used
along with the term "state management" (or sometimes even instead of state management), their definition, description of their characteristic features and essence, and, on
that base, making suggestions on a possibility of further renovation of the administrative
law of Ukraine at the expense of the basic category of the field. There are analyzed such
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На сучасному етапі розвитку Української держави адміністративне право
як галузь, що має, окрім іншого, забезпечувати функціонування органів
управління, відіграє значну роль, і, як
наслідок, зазнає змін та системного
оновлення. Останнє можна побачити
на прикладі предмета і метода адміністративного права, які вже зазнали змін.
Також здійснюються активні пошуки
нових підходів до розуміння самого адміністративного права через центральну категорію галузі — державне управління. Ця категорія була своєрідним
фундаментом адміністративного права,
і дискусії спрямовуються як щодо розуміння державного управління у нових
умовах розвитку держави і суспільства,
так і щодо пошуку нового фундаменту
галузі, що може замінити державне
управління із збереженням специфіки
адміністративного права. Уявляється,
що невід'ємною складовою адміністративно-правової реформи (а відтак, і ад-
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міністративної реформи) є якісне та сутнісне оновлення базової категорії адміністративно-правової науки — "державне
управління" з метою надання їй нового
змісту заради відповідності новим поглядам на сутність, роль та значення адміністративного права для будівництва демократичної, правової держави.
Тому актуальним видається здійснення аналізу понять, які застосовуються поряд із державним управлінням, виявлення їх характерних рис та спроба
розроблення пропозицій щодо можливості подальшого оновлення адміністративного права України за рахунок
базової категорії галузі.
Найперше питання полягає в тому,
чи відповідає сама категорія "державне
управління" новітнім поглядам на сутність адміністративного права, чи відповідає категорія "державне управління" меті адміністративної реформи.
Вважаємо, що відповідь є неоднозначною, що також підтверджується напра-

Бондаренко К. В.
Центральна категорія сучасного адміністративного права України: науковий пошук

цюваннями вітчизняних дослідників.
Багато науковців намагаються наповнити цю категорію новим змістом, але у
будь-якому випадку виходять з організуючого впливу держави та її органів на
колективи людей для досягнення певної
мети. У російській літературі окремими
фахівцями також порушувалось питання
про те, що поняття "державного управління", яке своїм корінням сягає ще доби
абсолютизму, а найбільшого розквіту
досягло в радянський період, сьогодні не
відповідає тому змісту, який у нього намагаються вкласти. Цілком обґрунтовано ставиться під сумнів сама можливість
пристосувати вчення про державне
управління до доктрини правової демократичної держави, де однією з ключових засад є принцип розподілу влади [1].
Однак, це не повинно означати, що
предмет адміністративного права має
бути звужено (наприклад, лише до публічно-сервісних відносин). На наш
погляд, питання не повинно ставитись
таким чином, щоб обирати між включенням категорії "державне управління"
або суміжної категорії, яка також оперує
наявністю владного впливу, застосуванням імперативних методів, примусових
заходів тощо, до предмету адміністративного права, та невживанням такої
категорії взагалі і виключенням цієї
сфери з кола відносин, що входять до
предмета адміністративного права.
Безсумнівно, що відносини по справлянню пануючого впливу держави в особі уповноважених органів публічного
управління на суспільні процеси та відносини, є і залишаються основним об'єктом
адміністративного права. В такому випадку мова має йти про наповнення категорії "державне управління" новим
змістом, який може сутнісно змінити її
таким чином, щоб державне управління
відповідало людиноцентристський концепції держави і адміністративного права як галузі публічного права.
Подібні процеси відбуваються і по
відношенню до інших категорій та ін-

ших галузей державного управління.
Так, наприклад, трансформаційні процеси в усіх сферах суспільної життєдіяльності зумовили зміну характеру
управлінського впливу держави на економічні відносини. Вплив держави на
розвиток економіки в умовах розвитку
ринкових відносин набув характеру загального регулювання. При цьому державне регулювання економіки виступає
як загальне впорядкування економічної
діяльності в певній сфері, яке здійснюється відповідно до вимог законодавства шляхом впливу на господарську
діяльність суб'єктів економічних відносин — встановлення загальних правил,
нормативів, стандартів, яких повинні
дотримуватись усі учасники господарської діяльності в даній сфері [2]. Тобто, фактично, пануючий/регулюючий
вплив держави залишається дієвим, але
змінюються підходи до здійснення, методи, фактично, сам механізм — це означає зміну сутності, що також відобразилась в зміні категорії — замість "державне управління економікою" використовується термін "державне регулювання економікою".
За період розвитку України як незалежної країни теорія державного управління накопичила певний набір понять
і термінів, які використовуються широким колом фахівців і громадян. Отже,
варто звернути увагу на суміжні категорії, які тісно пов'язані із державним
управлінням (навіть, інколи застосовуються замість державного управління)
для здійснення їхнього аналізу,
виокремлення специфічних рис і, на
цій підставі, розроблення пропозицій
щодо можливості застосування іншої
категорії як центральної категорії сучасного адміністративного права України.
Із поняттям державного управління
тісно пов'язане поняття державне регулювання, як вже розглядалось вище. Зазначені поняття частково збігаються.
Державне регулювання й державне
управління спрямовані на досягнення
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однієї мети управління: впорядкування
соціальних об'єктів та соціальних процесів, переведення їх з одного стану в
інший. Проте державне регулювання й
державне управління мають суттєві відмінності, пов'язані з використанням
специфічних засобів (методів) управлінського впливу.
Державне управління слід розглядати як певний вид діяльності органів держави, яка має владний характер і передбачає насамперед організуючий і розпорядчий вплив на об'єкти управління
шляхом використання певних повноважень. З цієї точки зору державне управління має ознаки, характерні для виконавчої влади, що пов'язані з поділом
державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.
Функціонування виконавчої влади,
поряд з використанням методів державного управління, передбачає і державне
регулювання. Останнє, виходячи з аналізу правових актів, застосовується не
тільки в межах виконавчої влади і передбачає не тільки вплив на об'єкти
управління, а й вплив на суспільне середовище цих об'єктів. Таке середовище
означає соціальні процеси та явища, які
безпосередньо впливають на стан певного об'єкта управління.
Отже, державне регулювання створює умови для діяльності суб'єктів та
об'єктів управління в напрямі, який є
бажаним для держави і за яким відбуватиметься розвиток системи управління
в цілому. При цьому державне регулювання передбачає декілька варіантів
майбутньої діяльності керованих об'єктів, створюючи можливість діяти найбільш ефективно.
Саме тому державне регулювання
інколи ототожнюють з використанням
непрямих (економічних, заохочувальних, стимулюючих) методів управлінського впливу. При цьому державне
регулювання не може бути використане
без застосування методів безпосереднього впливу на об'єкти управління, і
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тому державне регулювання зрештою
неможливе без державного управління [3].
Можна погодитись із твердженням,
що державне регулювання — це одна з
форм функціонального прояву державного управління. Дерегулювання допускає можливість та/або передбачає
створення необхідних умов для самостійної, зокрема спонтанної, дії внутрішніх механізмів функціонування та
розвитку системи. Ці поняття відрізняються ступенем детермінованості наслідку впливу чи то управлінського, чи
то регулятивного. Управлінський вплив
більш жорстко детермінований, а регулятивний менш жорстко, тобто "м'яко"
детермінований [4].
Терміни "публічне управління (врядування)", "публічне адміністрування",
"публічна адміністрація" з'явились в
управлінській науці порівняно нещодавно. Незважаючи на активне дослідження цих категорій, вони, на думку
багатьох науковців, не мають певного
однозначного трактування. Зараз дуже
популярно і модно вживати ці терміни,
хоча, за словами вчених, мало хто може
достовірно сказати і обґрунтувати різницю між публічним та державним
управлінням, публічним і державним
адмініструванням, управлінням та адмініструванням, публічною та державною
адміністрацією [5].
Відразу помітно, що багато термінів
запозичуються із зарубіжних, в основному європейських країн. Це пояснюється
тим, що модель сучасної європейської
держави була створена на базі публічного адміністрування, яке спирається на засади громадянського суспільства, демократичні цінності й основи правової
держави. І саме тому в практиці зарубіжної науки публічного адміністрування є
досвід, який можна використовувати під
час реформування системи державного
управління нашої держави.
Поняттям, на яке варто звернути
увагу, в першу чергу, є публічне
управління.
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Публічне управління — є суспільним управлінням, яке здійснюється через надання влади суспільству — через
децентралізацію, і чим більше управління стає децентралізованим, тим більше воно є публічним. В літературі зазначається, що при наявності рис публічності державне управління через
упровадження публічного адміністрування перетворюється на публічне
управління. Система публічного адміністрування забезпечує процес здійснення
публічного управління через формування та реалізацію системи виконавчих органів демократичного врядування — публічних адміністрацій, на всіх рівнях соціальної структуризації суспільства. За
такого підходу, публічне адміністрування фактично розглядається, як інструмент, за допомоги якого державне управління може перетворитись на публічне
управління, що викликає певні критичні
застереження, адже не зовсім зрозумілою є роль та сутність публічного адміністрування — чи є тоді публічне адміністрування методом, формою чи функцією державного управління.
Програма розвитку ООН використовує визначення публічного управління, запропоноване американським
ученим Джеєм М. Шавріцом у Міжнародній енциклопедії державної політики та адміністрування: "Публічне управління — це галузь практики та теорії,
яка є ключовою для публічного адміністрування та зосереджена на внутрішній діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких управлінських питань, як контроль, керівництво,
планування, організаційне забезпечення, забезпечення інформаційними технологіями, управління персоналом, та
оцінка ефективності". Відповідно до
теорії публічного управління діяльність
уряду і неприбуткових організацій в деяких важливих питаннях є подібною до
діяльності установ приватного сектора.
Таким чином, одні й ті самі управлінські інструменти, що максимізують

ефективність та результативність роботи, можуть використовуватись як у приватному, так і у публічному секторі [6].
На наш погляд, у вітчизняних умовах та
з урахуванням всіх особливостей розвитку Української держави та суспільства, не можна погодитись з можливістю використання всіх управлінських
засобів без винятку як в публічній, так і
в приватній сфері, але, водночас, подальший розвиток галузей публічного
права може забезпечити теоретичне
підґрунтя для подібних змін.
Змістовний аналіз поняття "публічна адміністрація" здійснює Т. О. Білозірська. Так, вона зазначає, що термін
"публічна адміністрація" вперше згадується в документах Європейського Союзу. Аналіз окремих нормативно-правових актів ЄС дозволяє зробити висновок, що у європейському прав існує
два визначення поняття "публічна адміністрація": у вузькому та у широкому
сенсі. У вузькому сенсі під "публічною
адміністрацією" розуміють систему органів публічної влади, які здійснюють
свої завдання у сфері функціонування
держави виключно в інтересах суспільства. У широкому сенсі в європейському праві до "публічної адміністрації",
крім органів публічної влади, відносять
ті органи, які не входять до неї організаційно, але виконують делеговані нею
функції. Водночас, як зазначається у Резолюції щодо публічної (державної)
відповідальності, під "публічною владою" (або органами публічної влади),
слід розуміти: будь-яку установу публічного права (включаючи державу, регіональні та місцеві органи державної влади, незалежні публічні підприємства) та
будь-яких фізичних осіб під час виконання ними повноважень офіційних
органів. Таким чином, вважаємо, що у
широкому сенсі до "публічної адміністрації" крім органів публічної влади,
органів, що виконують делеговані їм
органами публічної влади функції, відносяться незалежні публічні підприєм-
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ства та будь-які фізичні особи під час
виконання ними повноважень офіційних органів [7]. Вважаємо, що поняття
та розуміння публічної адміністрації є
дуже подібним до розуміння поняття
"суб'єкт державного управління", яке у
вітчизняній науці визначається також як
у широкому, так і у вузькому значеннях.
Так, наприклад, за загальним правилом,
до системи суб'єктів державного управління не відносять органи місцевого самоврядування, за винятком, коли такі
органи виконують делеговані повноваження, отримані від органів виконавчої
влади — це дуже подібно до широкого
тлумачення публічної адміністрації.
Наступним поняттям, що, безсумнівно, заслуговує на увагу, є публічне
адміністрування. У глосарії Програми
розвитку ООН знаходимо твердження
про те, що термін "публічне адміністрування" має два тісно пов'язаних
значення: 1) цілісний державний апарат
(політика, правила, процедури, системи, організаційні структури, персонал
тощо), який фінансується за рахунок
державного бюджету і відповідає за
управління і координацію роботи виконавчої гілки влади та її взаємодію з іншими зацікавленими сторонами в державі, суспільстві та зовнішньому середовищі; 2) управління та реалізація різних урядових заходів, що пов'язані з
виконанням законів, постанов та рішень уряду та управління, що пов'язане  з наданням публічних послуг [6].
О. В. Кузьменко слушно зауважує, що у
межах публічного адміністрування змінюються пріоритети цілей та завдань,
постійно удосконалюється технічна система, домінантна роль покладається на
досягнення цілі. Причини, умови та результат угрупувань проявляється в системі координаційного механізму контролю, узагальненні ресурсів посадових
позицій та організаційних одиниць,
встановленні узагальнених показників
результативності діяльності та у відповідному взаємному узгодженні, що доз-
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воляє здійснювати цей процес відповідно до визначених принципів. Отже, публічне адміністрування — це діяльність
публічної адміністрації щодо задоволення загальних публічних інтересів соціуму [4]. Вважаємо, що саме публічне адміністрування є тим поняттям, що є найближчим до оновленої сутності державного управління, адже містить всі компоненти управлінської системи і, водночас,
вказує на особливу роль публічності —
тобто, спрямування на задоволення загальних інтересів суспільства.
Цікавим є питання співвідношення
понять "публічне управління" та "публічне адміністрування". Вважаємо, що
варто погодитись із думкою, що "публічне" є категорією більш широкою,
ніж "державне", а "адміністрування" —
поняття більш вузьке ніж "управління".
Таким чином, публічне адміністрування є складовою публічного управління
(врядування), метою якого постає розвиток держави на засадах демократії з
використанням ефективних новітніх
методів і технологій управління та направлених на забезпечення громадян
на рівні світових стандартів [5].
Якщо порівнювати усталені традиції адміністративного права України та
новітні пошуки якісного оновлення
його сутності і пов'язану із цим термінологію, то відразу помітно використання вітчизняними науковцями терміну "державне" як основного (державне
управління, органи державного управління, державне регулювання тощо),
натомість запозичені поняття використовують термін "публічне" (публічне управління, публічне адміністрування, публічна адміністрація тощо).
Різниця між "публічним" та "державним" міститься як у кількісній площині, так і в якісній. Перша значною
мірою є очевидною для публічно-правової науки, виявляється уже на рівні
етимологічних порівнянь та полягає у
традиційному судженні про відносно
більший обсяг публічного. Якісна від-
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мінність публічного управління/адміністрування від державного полягає у
кількох аспектах. По-перше, воно
містить вказівку на основну ціннісно-цільову складову розпорядчих заходів:
публічний інтерес. Проголошення
Конституцією України людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3), поступовий
відступ від державоцентристської моделі у відносинах між державою та громадянином, становлення людиноцентристського типу владно-суспільної
взаємодії та концепції "сервісної" держави дозволяє стверджувати, що основною метою правозастосовчої діяльності є досягнення верховенства права, а
управлінського впливу — гарантування
загального блага громадянського суспільства, його стабільного розвитку,
поєднаного із забезпеченням і підтриманням ефективних інститутів саморегулювання. Як справедливо наголошують В. М. Бевзенко та Р. С. Мельник,
основою публічного інтересу є об'єктивний інтерес усього суспільства, що,
відповідно, не дозволяє ототожнювати

публічний інтерес та державний інтерес, який є лише одним із елементів інтересу публічного. По-друге, у довідниковій літературі "публічний" (від лат.
publicus — суспільний, народний) визначається як відкритий, гласний, тобто
цей термін додатково констатує необхідність інформаційної взаємодії суб'єктів владних повноважень із суспільством, що стало однією із якісних ознак
адміністрування [8, c. 23].
В цій статті висловлюється лише
одна точка зору з багатьох можливих,
однак, уявляється, що саме в такому, нібито незначному, але насправді, дуже
важливому ключі і має здійснюватись
подальше оновлення сутності адміністративного права України — поступовій зміні центральної категорії "державне управління" на "публічне адміністрування", та інших пов'язаних із цим понять. Такий підхід дозволить підкреслити відкритість та гласність публічного адміністрування, дозволить більш
широко та гнучко трактувати систему
органів здійснення публічного адміністрування, методи та засоби, які вони
використовують.
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СУБ'ЄКТИ ТА НАПРЯМКИ ЗДІЙСНЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

Mazuryk S. V.
Subjects and directions of informational and analytical activity of the prosecution
Abstract. The concept, types, purposes, objectives and levels of information-analytical
activity of prosecutors are analyzed. The factors that underscore an importance of information and analytical support public prosecutor's office and prosecutors in particular are
identified.
Key words: prosecution, information and analytical activities, information and analytical support, information technology.
Перетворення органів прокуратури
в сучасний орган правопорядку вимагає
змін не тільки на рівні загальнодержавної концепції, але й в діяльності кожного конкретного підрозділу. Зменшення
штатної кількості працівників системи
прокуратури, модернізація методів роботи, потребують оновлення підходів
до прийняття рішень, якісного інформаційного супроводження слідчо-прокурорської роботи. Інформаційно-аналітична діяльність є одним із ключових
напрямків функціонування, який покликаний сформувати чітке уявлення
про стан та динаміку внутрішньосистемних управлінських заходів, а також процесів пов'язаних із забезпеченням реалізації функцій прокуратури.
Натомість, слід констатувати, що сучасне наукове забезпечення цього процесу
знаходиться на невисокому рівні. Фактично, можемо констатувати відсутність
комплексних напрацювань у досліджуваній сфері. Такий стан є неприпустимим, адже з'явилося багато методологічних та теоретичних питань, які повинні бути розглянуті, оскільки, безумовно, окреслюють перспективу такого
предмету наукового пізнання. Таким
чином, метою цієї роботи є досліджен-

ня організаційно-правового забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності в органах прокуратури, а саме
розгляд питань, пов'язаних із суб'єктним складом та основними напрямками здійснення означеної діяльності.
На нашу думку, інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури
може бути визначена в якості системної
роботи із інформацією з використанням сукупності правових, логічних, математичних та інших методів, що передбачає збір, накопичення й обробку
даних, пошук, збереження та узагальнення інформації з метою її використання в практичній слідчо-прокурорській діяльності, визначення на цій основі основних проблем, а також пошук
шляхів їхнього вирішення, що, в результаті, повинно сформувати основу
для забезпечення належної організації
роботи органів прокуратури.
Організаційно-правове та управлінське забезпечення здійснення інформаційно-аналітичної роботи реалізується
спеціально уповноваженими суб'єктами в
системі Генеральної прокуратури України ‑ Управлінням організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної
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роботи Генеральної прокуратури України [1]. Зокрема, в загаданому управлінні
утворений відділ інформаційно-аналітичної роботи. Аналіз відомчого правового регулювання, дозволяє згрупувати
такі його основні повноваження:
1) формування та ведення первинного обліку та статистичної звітності
про результати прокурорсько-слідчої
діяльності;
2) здійснення контролю за формуванням та веденням первинного обліку та
звітності у підрозділах прокуратури усіх
рівнів (Генеральної прокуратури України,
регіональних і місцевих прокуратурах);
3) контроль за слідчою звітністю
правоохоронних органів;
4) перевірки у регіональних прокуратурах та надання практичної допомоги з питань організації обліково-звітної роботи;
5) інформаційне забезпечення діяльності керівництва та апарату Генеральної прокуратури України;
6) організаційне та методичне забезпечення діяльності прокуратури усіх
рівнів підрозділів з питань ведення
ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи регіональних прокуратур;
7) забезпечення належного професійного рівня прокурорів у питаннях інформаційно-аналітичної діяльності, а також міжнародного співробітництва в цій сфері.
Стаття 7 Закону України "Про прокуратуру" дає уявлення про систему
прокуратури України, яку утворюють:
Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури; військові прокуратури та Спеціалізована антикорупційна прокуратура [2].
Отже, якщо мова йде про здійснення
інформаційно-аналітичної діяльності в
загальній системі прокуратури, то можемо говорити про те, що фактично
кожен прокурор є її суб'єктом, адже
прокурорсько-слідча діяльність прямо
пов'язана із опрацюванням інформації,
веденням обліку та формування статистки. Якщо говорити про рівень за-
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гальнодержавний, то можемо констатувати існування спеціальних підрозділів
ГПУ, основними завданнями яких є організація та контроль за якістю інформаційно-аналітичної діяльності, а також
здійснення конкретних заходів, спрямованих на моніторинг та аналіз інформаційних процесів, пов'язаних із протидією злочинності, дотриманням законності та діяльності органів прокуратури.
Останнє твердження підкріплюється існуванням та діяльністю відділу моніторингу та аналітики Управління
зв'язків із громадськістю та засобами
масової інформації Генеральної прокуратури України, головними завданнями якого є здійснення щоденного моніторингу ЗМІ, виявлення позитивних та
негативних тенденцій, критичних публікацій щодо діяльності органів прокуратури та їхніх посадових осіб, виконання органами прокуратури покладених на них завдань і функцій; аналіз
публікацій і виступів у ЗМІ, що містять
повідомлення про злочини, інші порушення законів, які набули суспільного
значення або резонансу, використання
його результатів при підготовці інформаційних матеріалів керівництву Генеральної прокуратури України; підготовка експрес-аналізу матеріалів преси, радіо, телебачення (дайджест) з метою інформування керівництва Генеральної
прокуратури України, управління та керівників інших підрозділів центрального апарату; періодичне вивчення та підготовка аналітичних матеріалів про висвітлення у друкованих та електронних
ЗМІ діяльності органів прокуратури, їхніх посадових осіб, проведених ними
публічних заходів; підбір необхідних
інформаційних матеріалів, публікацій,
виступів у ЗМІ відповідно до доручень
керівництва Генеральної прокуратури
України; участь у заходах із підвищення
професійної кваліфікації прес-секретарів або інших визначених працівників
регіональних прокуратур, проведення
їх стажування; забезпечення інформа-

Мазурик С. В.
Суб’єкти та напрямки здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в органах прокуратури

ційного наповнення соціальних мереж
"Facebook", "Twitter", "Google+» та відеохостингу "YouTube" як допоміжних
інформаційних каналів висвітлення діяльності органів прокуратури [3].
Досліджуючи методичні документи
Генеральної прокуратури України, ми
виявили основні теми аналітичних досліджень. Отже, класифікація представлена таким чином:
1. З питань протидії злочинності та
корупції:
а) ефективність протидії злочинності та корупції;
б) стан координації діяльності правоохоронних органів та її вплив на забезпечення законності;
в) стан правозастосовної практики у
сфері боротьби з корупцією.
2. З питань організації роботи у
кримінальному провадженні:
а) практика участі прокурорів у кримінальному провадженні — вивчається
за потребою Головними управліннями
нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та організації
участі прокурорів у кримінальному
провадженні в суді, іншими підрозділами Генеральної прокуратури України
відповідно до спеціалізації.
б) практика участі прокурорів у кримінальному провадженні та додержання конституційних прав громадян —
аналізується за необхідності Головною
військовою прокуратурою.
3. З питань протидії організованій
злочинності:
а) системний аналіз та комплексне
оцінювання причин та умов, що впливають на виникнення, розвиток і діяльність організованої злочинності —
проводяться постійно Головним управлінням Генеральної прокуратури України з нагляду за додержанням законів
спецпідрозділами та іншими органами,
які ведуть боротьбу з організованою
злочинністю і корупцією, та відповідними галузевими підрозділами прокуратур обласного рівня.

4. З питань розгляду і вирішення
звернень та особистого прийому
громадян:
а) стан роботи з вирішення звернень
та особистого прийому, причин над
ходження обгрунтованих звернень —
аналізується періодично прокуратурами
усіх рівнів.
5. З питань реалізації принципу
гласності:
а) стан забезпечення принципу
гласності — вивчається за необхідності
прес-службою Генеральної прокуратури України та прес-секретарями прокурорів обласного рівня;
б) проблеми підвищення ефективності взаємодії органів прокуратури із
засобами масової інформації і громадськістю — досліджуються систематично Національною академією прокуратури України.
6. З питань забезпечення доступу до
публічної інформації:
а) стан організації роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації — вивчається періодично відділом забезпечення доступу до публічної інформації Генеральної прокуратури України та галузевими підрозділами
прокуратур обласного рівня.
7. З питань роботи з кадрами:
а) стан роботи з добору, розстановки, професійної підготовки та виховання кадрів — узагальнюється періодично керівниками та кадровими підрозділами прокуратур усіх рівнів.
8. З питань внутрішньої безпеки:
а) ефективність функціонування діючих в органах прокуратури "телефонів довіри" — узагальнюється систематично управлінням внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України та
прокурорами прокуратур обласного
рівня з питань внутрішньої безпеки;
9. З питань статистики:
а) стан та структура кримінальних
правопорушень, учинених у державі,
результати діяльності органів прокуратури — аналізуються залежно від термі-
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нів складання статистичних звітів (щомісячно або поквартально) підрозділами статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України і прокуратур
обласного рівня.
10. З питань законності та правопорядку:
а) дані про стан законності та правопорядку на території міст з районним
поділом — аналізуються систематично
прокурорами міст з районним поділом
[4, c. 12–13].
Існує думка про те, що інформаційно-аналітична робота в органах прокуратури ведеться в основному за двома
напрямками. Внутрішній напрямок орієнтує роботу на збір, вивчення і оцінку
інформації з метою визначення ефективності організації та діяльності органів
прокуратури. Така інформаційно-аналітична робота дозволяє виробляти організаційні заходи, спрямовані на вдосконалення системи управління органами
прокуратури. Зовнішнім напрямком вважається робота, пов'язана з визначенням
стану законності і правопорядку на території і (або) об'єкті, піднаглядних конкретним органам прокуратури. У цьому
випадку аналіз даних, що характеризують стан законності і правопорядку, дає
знання реальної обстановки, дозволяє
правильно визначати напрямки наглядових зусиль і об'єкти нагляду, прогнозувати розвиток несприятливих тенден-

цій і процесів, виробляти попереджувальні заходи [5, с. 9]. Таке твердження в
цілому правильне, але на наш погляд,
недостатньо повне. Ми вважаємо, що інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури спрямовується на декілька напрямків, кожен з яких має достатньо принципове значення:
1) інформаційно-аналітичне та статистичне супроводження протидії злочинності (ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань), якісне оформлення кримінальних проваджень та
зберігання та обробка інформації, що
містяться в них;
2) інформаційно-аналітичне та статистичне супроводження реалізації інших функцій прокуратури України (ведення наглядових справ та вчасне виконання процедур інформування вище
стоячих прокурорів, керівників прокуратур, звітування тощо)
3) інформаційно-аналітичне та статистичне супроводження організаційно-управлінських процесів в системі
прокуратури (ведення бази "Облік та
статистика органів прокуратури"), а також інформаційне забезпечення діяльності керівників прокуратур;
4) інформаційно-аналітичне  супроводження іміджу прокуратури (моніторинг інформації ЗМІ, активна
участь у інформаційних заходах, своєчасне реагування на недостовірну інформацію тощо).
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Глобалізація XXI століття принесла
світу як багато нових загроз, так і нові
можливості. З однієї сторони, світовий
тероризм, незаконний оборот капіталів,
збільшення міграційних потоків — це ті
результати інтеграції економік країн, які
вимагають посилення уваги до стану захищеності національних інтересів. Проте, з іншого боку, створення стійких міжнародних економічних об'єднань суттєво полегшує та пришвидшує товарно-грошовий оборот, що позитивно відображається на розвитку бізнесу та
бюджетний надходженнях.
Україна не стала винятком із світових інтернаціональних тенденцій, а навпаки виступає її активним учасником.
Рішучі кроки у напрямку євроінтеграції
у поєднанні із неможливістю забезпечити цілковитий контроль над державним кордоном вимагають прийняття
гнучких та раціональних стратегічних
рішень у сфері управління зовнішньою
та внутрішньою економічною політикою. У досягненні поставлених загальнодержавних орієнтирів одним із ключових інструментів являється ефективне керівництво митною справою.
Діяльність сучасної митниці вже не
зводиться лише до перевірки тран-
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спортних об'єктів шляхом фізичного
огляду вантажів. Значно більша увага
приділяється аналізу логістичної та фінансової інформації. Міжнародним
стандартом вже прийнято вважати систему управління ризиками, заснованої
на використанні нових інформаційних
технологій та передових методів пост-аудиту, яка у поєднанні із безперервним
он-лайн сервісом утворює потужну
митну інфраструктуру. Це спрощує та
полегшує міжнародні торгівельні зв'язки, забезпечує їх безпеку та надійність.
Із цього випливає неможливість застосування класичних адміністративно-розпорядчих методів управління органами виконавчої влади, що здійснюють митну справу, оскільки вони не
здатні забезпечити існування такої системи взаємовигідних паритетних публічно-клієнтських відносин.
Модель концепції митного менеджменту орієнтована на використання інтелектуальних можливостей кожного
митника у наданні митних послуг чи
здійсненні митних процедур. Орієнтування на максимальну прозорість митного органу та їх безперервний взаємозв'язок з іншими органами державної
влади, правоохоронними структурами,
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громадськими організаціями, міжнародними неурядовими об'єднаннями повинні становить невід'ємну складову
митного менеджменту. А тому, необхідно погодитися із думкою в В. В. Макрусева у тому, що митний менеджмент повинен стати не просто новою догмою
управління митною справою, а великим
соціальним, економічним та технологічним процесом державної системи управління, новою якістю взаємодії декларантів з органами публічної влади всіх рівнів, що повинен забезпечити високу
якість виконання широкого спектру завдань по митному управлінню товарно-грошових потоків через кордони, а
також надання допомоги бізнесу у реалізації його потреб [5, с. 6–7]. Разом із цим,
закономірності формування вітчизняного митного менеджменту неможливо уявити без з'ясування концепції менеджменту як загальної категорії наукового
пізнання процесів управління.
Оскільки термін "менеджмент" походить від англ. слова "management" –
управління, використання дефініції
"менеджмент" в різних сферах соціальної діяльності людини здійснюється
настільки широко та багатоманітно як і
використання категорії "управління".
Дослівно констатуючи В. І. Рябошапко, слід погодитися у тому, що змістом
менеджменту в найзагальнішому розумінні є сукупність діяльності за умов
ринкової економіки, пов'язаної з керівництвом людьми, умілим використанням їх праці, інтелектуальних здібностей, мотивів поведінки із визначенням
мети і завдань бізнесу, що передбачає
створення механізму управління, розробку планів, формування відповідних
правил і процедур, визначення не лише
того, що і коли робити, а й як саме і хто
виконуватиме накреслене [9, с.13].
В еволюційному контексті, широка
інтеграція менеджменту в соціальні інститути стартувала з економічних відносин, в яких досліджуване поняття використовувалося переважно для харак-

теристики процесів управління господарськими організаціями [2].
Згодом менеджмент став самостійною наукою, оскільки набув системних
емпіричних знань, які могли дати пояснення існуючим уявленням про закони
існування управлінських процесів. Так,
С. В. Пєтков констатує, що термін "науковий менеджмент" виник у США на
поч. ХХ століття, коли американський
інженер-дослідник Ф. У. Тейлор запропонував розглядати управління підприємством не тільки як практичну діяльність, а й як науку та виробив комбінацію з чотирьох основних принципів
менеджменту: розвиток дієвої науки;
відбір робітників на науковій основі;
підготовка і навчання робітників за науковими методами; співробітництво робітників і адміністрації [7, с. 22].
Сьогодні в наукових та публіцистичних працях можна зустріти широкий спектр вживань менеджменту: "державний менеджмент", "науковий менеджмент", "бізнес менеджмент", "соціальний менеджмент", "економічний
менеджмент" тощо.
Відтак, дослідження питання управління органами виконавчої влади не
може ґрунтуватися на засадах лише однієї із вище перерахованих категорії менеджменту. Кожна з них відіграє свою
роль у встановлені якісної та ефективної стратегії керівництва організацією,
яка в даному випадку здійснює митну
справу. Отже, якщо давати відповідь на
запитання, які галузеві ознаки будуть характерні для митного менеджменту, то
йому будуть властиві предметні властивості організації управління спільною
діяльністю невладних суб'єктів та публічних інституцій.
Разом із цим, публічний менеджмент хоч і спирається на наукові методи
пізнання процесів ефективного керівництва, проте є самостійним та відокремленим інститутом впливу на соціальні процеси. Ю. А. Бордаж вважає,
що класична теорія менеджменту у дер-
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жавному секторі пройшла еволюцію
від моделі публічного адміністрування
(англ. — public administration) далі неокласичної теорії менеджменту — через
модель публічного управління (англ. —
public management) до сучасної теорії
менеджменту — через модель нового
публічного управління (англ. — new
public management) [1, с. 3]. Погоджуючи, слід додати, що остання модель менеджменту на сьогодні поступово трансформується в електронно-інформаційний публічний менеджмент.
В економічній літературі говориться, що індустріальна революція в
ХІХ столітті у Європі та Америці принесла достатньо економічного багатства та прогресивних змін в економіці
кожної країни. Такі зрушення вплинули
на організацію діяльності соціуму, виробили нові підходи та вимоги до діяльності публічних інституцій. З того
часу суспільство почало замислюватися
над тим, яким чином повинно бути використано принципи економічного добробуту та багатства для того щоб покращити благополуччя кожного громадянина. Механізм досягнення таких цілей був покладений в основу діяльності
публічних сервісів, які і виконували
роль менеджерів держави. Всесвітньо
відомий економіст Адам Сміт визначив,
що публічний менеджмент повинен
включати такі публічні інституції, які
повинні уособлювати мету існування
держави аби щоб кожен індивід зміг отримати переваги від проживання у суспільстві [19, p. 4].
Сам термін public management (публічний менеджмент) введений в обіг у кінці 1980-х років для позначення нового
акценту на важливості управління державними справами. Його мета була
спрямована на вироблення ідеї технології виробництва у наданні державних
послуг. Утворення публічної служби
було закладено в основу сучасної адміністративної концепції діяльності органів публічної влади [13]. В результаті
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узагальнення управлінських доктрин,
Овен Е. Хаджес виділяє сім варіацій
класичної моделі публічного адміністрування: 1) уряди повинні організовуватися відповідно до принципів ієрархічності, бюрократичності (Max Weber,
1970); 2) в основі управління чітко повинно бути використано принципи наукового менеджменту, суть якого зводиться до реалізації конкретних процедур управління (Taylor, 1911); 3) застосування ідеї bureaucratic deliveri (бюрократична доставка) — якщо уряд бере на
себе обов'язок вироблення адміністративної політики — він повинен стати
прямим постачальником послуг через
бюрократію; 4) політичні та адміністративні питання в управлінні повинні
бути чітко відокремлені. Органи публічної влади повинні стати інструментом для виконання інструкцій, питання
політики — це питання політичної еліти, керівництва (Wilson, 1941); 5) мотивація державного службовця повинна супроводжуватися публічним інтересом на
засадах безкорисливості; 6) державне
управління повинне розглядатися як
особливий вид професійної та нейтральної бюрократії; 7) повноваження,
пов'язані із реалізацією публічного менеджменту повинні реалізовуватися виключно слідуючи інструкціям не маючи
про цьому особистих інтересів [14, р. 5].
На початку 90-х років в розвинених
країнах почала з'являтися нова модель
державного управління і у різних працях вона називалась по-різному: managerialism (Pollitt, 1993), new public management
(Hood, 1991); market-based public administration (Lan and Rosenbloom, 1992), post-bureaucratic paradigm (Barzelay, 1992) or entrepreneurial government (Osborne and Gaebler,
1992) [15]. Деякі вчені авторитетно зауважували, що передумовою появи таких
догм була необхідність створення більш
конкурентоспроможної служби [18].
На відміну від класичної веберівської
моделі державного управління, new public
management базується на системі прийнят-
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ті раціональних управлінських рішень.
Основна мета — досягти більшого
ефекту у використанні ресурсів і способів в організації суспільних процесів.
Нове державне управління трансформується у комерціалізовану публічну систему, в якій кожен учасник
стає носієм власних мотивів та інтересів. Передбачається що основним мотивом державного службовця має стати
його грошове (фінансове) забезпечення роботи і соціальний пакет, який закріплюється за ним на час здійснення
служби та при виході на пенсію [11].
Державний службовець вже може діяти
за принципом hands-on (принцип "вільних рук") використовуючи різні можливості для задоволення потреб та інтересів клієнтів у тих межах, які йому необхідні. Громадяни як інша сторона
відносин публічного управління зобов'язані дотримуватись законних вимог та вказівок державних службовців
та виковувати заходи бюрократії, тобто,
отримання таких послуг могло здійснюватися за встановленими процедурами [16], надання послуг громадянам
юридичним особам та іншими суб'єктами відносин на якісно новому рівні,
посилення конкуренції у сфері державних послуг, впровадження систем оцінки роботи державних службовців [12],
підвищення дисципліни використання
ресурсів публічних фондів для цілей
державного врядування, застосування
інших приватних методів та стилів
управління у публічній сфері для підвищення довіри до держави вцілому.
Гносеологічне осмислення сутності
публічного менеджменту випливає із
буквального розуміння даної категорії та наводить нас на думку про те, що
він співвідноситься із категорію державного правління. Проте, це не зовсім так.
Публічний менеджмент, на наш погляд,
слід розуміти в значенні керівництва
соціальними процесами, яке здійснюється на засадах рівності, прогнозованості і диспозитивності. При цьому,

роль адміністративних повноважень та
дотримання приписів організаційно-владної діяльності суб'єктів публічного права нівелюється. Натомість, на
перший план виносяться партнерство,
в особі спільної діяльності органів держави та зацікавлених клієнтів. Суттєвого значення набуває внутрішнє середовище взаємодії суб'єктів, їх організаційна культура. На відміну від класичного
державного управління, в системі публічного менеджменту обов'язково
встановлюється зворотній зв'язок із користувачами послуг, а елементи навколишнього середовища виявляють більший вплив на формування політики та
волі керівника [3, с. 48-49].
В більшості випадків слід констатувати, що ініціатива вступу у відносини в
рамках публічного менеджменту надається суб'єктам звернення. Публічні інституції, реагуючи на їх потреби зацікавлених осіб, оперативно намагаються
сприяти їх вирішенню. А тому, правильною видається позиція Ю. А. Бондар, який говорить про те, що предмет
публічного менеджменту в деякій мірі
ширший ніж предмет публічного
управління, оскільки перший не обмежується тільки впливом на поведінку
людей, а й справляє загальну дію на рух
усього механізму розвитку конкретної
взаємодії як єдиного цілого [1, с. 208].
Професор з державного управління
Л. Джонс зауважує: "щоб правильно визначити термін та напрямки державного управління, на предметах елементарних об'єктів необхідно з'ясувати як та
чим ми будемо управляти". Питання не
звучить парадоксально в силу того, що
на відміну від ідеї бізнесу, мета управління яким зводиться до отримання
прибутків та мінімізації витрат, в основі
публічного менеджменту закладені широкі інтереси соціуму у цілому [17], а
тому, його предмет буде набагато складнішим для визначення.
Широкий спектр дії публічного менеджменту та фактично безмежний
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предмет впливу на врегулювання важливих державних та соціальних процесів породжує його різноманітну диференціацію. На перший погляд здається,
що менеджмент митних органах є різновидом публічного менеджменту у
сфері економічної діяльності держави
(а якщо бути більш точним, то фіскальної), змістом якого є організація ефективного управління митними органами.
Проте, К. П. Федоренко та О. В. Нетаєв
зазначають, що це лише одна із трьох
імовірних концепції, які науковцями
найбільшим чином розглядаються у
правовій літературі. Згідно другої точки
зору, митний менеджмент визначається
як управління взаємодією учасників
зовнішньоекономічної діяльності з державними органами що реалізують митну справу. Ідея третьої зводиться до
того, що митний менеджмент — це
управління митною справою [10, с. 78].
Без сумніву, кожна з них має право на
існування, проте використання у правильному поєднанні усіх трьох виглядає найбільш раціональним.
На сьогодні у вітчизняній правовій
та управлінській літературі немає жодного конкретного визначення митного
менеджменту вже не говорячи про законодавчий термін. Напевно така ситуація складається по причині того, що до
менеджменту як митних, так інших органів державної влади почали звертатися відносно недавно.
Тенденція використання комерційних методів управління стала актуальною і у зв'язку із тим, що в сучасних
кризових умовах та мінімального обсягу
ресурсів потрібно здійснити ефективне
публічне адміністрування, забезпечити
потреби бізнесу в електронних сервісах
обслуговування.
Засоби класичного адміністрування
неспроможні реагувати на виклики сучасної митної політики. Ю. Д. Кунєв
щодо цього зауважує, що системно-правові реформації в організаційній
діяльності митної служби в Україні не
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можуть стояти осторонь чинників, які
рухають загальну адміністративну реформу, а саме:
1) суспільство потребує підвищення
ефективності функціонування всього
державного механізму а не тільки його
окремих інститутів. Але, при цьому, загальний ефект реформування залежність від рівня ефективної діяльності
кожного державного органу;
2)  на сучасному етапі розвитку правової науки та науки управління з'явилася велика кількість теоретичних і методологічних проблем у дослідженні інституту менеджменту;
3) на стадії переходу до постмодерну основних успіхів досягають парадигми, які проходять на стику наук залучаючи кращі методичні розробки, теорію
і практику в єдине ціле;
4) на природу та управлінський клімат виявляють системний вплив зовнішні фактори такі як активна євроінтеграція, воєнні дії на частині території
України, кризовий стан економіки
тощо [4, с. 4–5].
Активне намагання впровадженням
митного менеджменту в Україні супроводжується постановкою конкретних завдань, а саме: забезпечення митної безпеки; забезпечення надходження митних платежів; протекціонізм національних економічних інтересів; стимулювання зовнішньоекономічної діяльності;
включення у світовий торговий простір.
З-поміж іншого, невід'ємною особливістю, яка впливає на сучасний стан
формування митного менеджменту є
правовий статус митних органів.
Хоча, на наш погляд, вагомих юридичних підстав не було, але як не дивно, законодавець формально позбувся
словосполучення "митний орган", в
усіх відмінках і числах замінивши його
словами "органи доходів і зборів". Незважаючи на те, що Міністерство доходів і зборів України ліквідоване, законодавче словосполучення "органи доходів і зборів" залишено і в ст. 543 чинно-
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го Митного кодексу України зазначається, що безпосереднє здійснення
державної митної справи покладається
на органи доходів і зборів [6]. При цьому, за п. 4 ст. 8 Митного кодексу України, безпосереднє керівництво здійсненням державної митної справи покладається на центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику. А термін "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і
митну політику" згадується у Положенні
про Державну фіскальну службу України від 21 травня 2014 р. № 236 [8].
Проте, як би там не було, констатуємо факт, що на сьогодні органи доходів і зборів разом із податковими органами утворюють єдину організаційну
та функціональну систему в особі
фіскального органу виконавчої влади.
Незважаючи на те, що існує велика
кількість думок, про доцільність об'єднання вищеназваних державних інституцій, спробуємо дати відповідь на запитання: чи можна вважає об'єднання
податкового та митного відомства чер-

говим етапом формування якісного
митного менеджменту?
На наш погляд, рішення про створення єдиної фіскальної служби було
актом ефективного податкового та
митного менеджменту. Оскільки, таким чином вдалося поєднати інформаційно-аналітичні  потужності  двох
партнерських підсистем та утворити
єдиний центр управління ними, в подальшому розвиток митного менеджменту вже відбуватиметься у новій комунікативній площині.
Отже, формування концепту сучасного митного менеджменту це необхідність, поява якої є своєрідною реакцією
на глобалізаційні виклики для національних економік кожної розвиненої
країни. Митний менеджмент як сучасна
форма управління митною справою
пройшов складний еволюційний процес, що охопив всі сторони державно-правового життя, метою якого є створення сучасної митної інфраструктури
та вироблення філософії партнерських
відносин між державною та бізнесом
при переміщенні товарно-грошових потоків через державний кордон.
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ДО ПИТАННЯ
ПРО УЧАСТЬ НОТАРІУСА ЯК МЕДІАТОРА
У СПОРАХ ПРО ОХОРОНУ ТА ЗАХИСТ ПРАВА
СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
Nikityuk O. M.
To a question of participation of the notary as mediator in disputes on protection
and protection of the right of a joint property of spouses
Abstract. In article, the question of a possibility of participation of the notary on cases
of protection of the right of a joint property of spouses as a mediator is researched. The
author emphasizes feasibility of expansion of functions of a notaries, considering the
fact that the main powers and requirements to the notary conform to those requirements
which are imposed to a mediator.
By the author, it is proved that an optimum method of mediation, which can be applied
by the notary, are negotiations. The notary shall conduct negotiations personally, possessing not only legal knowledge, but also skills of negotiating and the corresponding life
experience.
By the author, it is proved that mediation expands competence of the notary and
strengthens the notaries' position as body of indisputable jurisdiction.
Key words: notary, spouses, mediator, extrajudicial order of the dispute resolution, negotiations.
На сьогодні варто констатувати постійну динаміку нотаріального процесу та нових вимог, що ставляться сьогоденням до нотаріусів. Слід відзначити, що основна ідея удосконалення законодавства про нотаріат полягає в
тому, щоб здійснити перехід від суто
бюрократичною, формальної функції
нотаріату до надання нотаріусами реальнішої комплексної правової допомоги населенню.
Для цього необхідно наділити нотаріусів широким колом прав і обов'язків,
оскільки нотаріат є єдиним органом
безспірної юрисдикції, який необхідно
розвивати. Особливо це стосується питань участі нотаріуса у спорах про охорону та захист права спільної власності
подружжя, зважаючи на специфічний
суб’єктний склад, поєднання моральних аспектів та майнових питань.
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У зв’язку із цим в межах охоронної
функції нотаріату, доцільно розглянути
введення нової функції нотаріуса, ˗
функції медіатора, яка може розглядатися як факультативна стадія нотаріального процесу. З цього випливають нові
можливості, які приносить медіація в
нотаріальну діяльність. При виникненні спору нотаріус не може вчинити нотаріальну дію, в зв'язку з чим сторони
змушені звертатися до суду.
Питанням правового регулювання
охорони та захисту права спільної
власності подружжя нотаріусом, а також ролі нотаріуса у процесі врегулювання таких спорів присвячено значну
кількість публікацій. Зокрема, необхідно виділити праці таких науковців, як:
М. А. Гурвіч, А. В. Іванцова, В. В. Комаров,  С. М. Логінова,  Д. Д. Луспеник,  С. Я. Фурса,  Ю. Ю. Цал-Цал-
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ко,  М. Й. Штеф ан,  Ю. С. Червоний та інші.
На доцільності виокремлення та правової регламентації ролі нотаріуса, як
модератора у вирішенні конфліктних
ситуацій між сторонами, неодноразово
наголошувала С. Я. Фурса [1; 2]. Зокрема, автор вказує, що "необхідність законодавчого виокремлення залучення нотаріуса у вирішення спору, як медіатора,
обумовлена такими характеристиками
медіації, як економія часу, зменшення
вартості процесу вирішення спору, конфіденційність процедури, можливість
збереження або відновлення ділових
взаємин з партнерами, можливість запобігти виникненню подібних конфліктів
у майбутньому, гарантія добровільного
виконання акту нотаріуса (у випадку
успішної медіації), а також спрощений
порядок виконання нотаріального акту у
разі його добровільного невиконання
однією із сторін правочину за допомогою виконавчого напису» [1, с. 5].
Погоджуючись з такою позицією,
відзначимо, що медіація дозволяє нотаріусу робити свою роботу, орієнтуючись на індивідуальні та соціальні інтереси одночасно. Медіація спрямована
на розширення повноважень нотаріуса,
її можна розглядати як засіб, який допомагає усунути спірність у взаєминах між
сторонами і привести сторони до єдиної взаємоприйнятної угоди.
Нотаріуси щодня виступають в якості медіаторів. Якщо проаналізувати дії
нотаріуса в будь-якому нотаріальному
провадженні, можна виявити, що багато елементів нотаріальної діяльності
можуть бути описані в рамках медіації
або медіативних дій.
При посвідченні багатьох документів і угод часто відбувається збій в роботі нотаріуса, оскільки учасники не можуть домовитися з певного питання.
Багатьом нотаріусам знайома також ситуація, коли при співбесіді один з подружжя категорично наполягає на укладенні угоди про режим роздільної влас-

ності подружнього майна, і тільки після
численних розпитувань нотаріусу вдається з'ясувати, що ця особа не хоче нести
відповідальність за зобов'язаннями іншого з подружжя (побоюючись банкрутства
його господарської діяльності). З відомих
причин поділ майна тут не дасть будьяких переваг, а ось укладення шлюбного
договору з цієї причини може не відбутися. В таких умовах завданням нотаріуса-медіатора стає розмежування інтересів
і позицій, щоб забезпечити можливість
укладення договору, який був би прийнятним для обох сторін (медіатор розмежовує інтереси і позиції).
Таким чином, в більшості випадків
нотаріус впливає на процес переговорів
в якості медіатора. Незважаючи на це,
нотаріуси, однак, не зобов'язані дотримуватися певної моделі ведення переговорів. Саме в віданні сторін має залишатися вирішення питання про те, які способи реалізації інтересів для них є найбільш прийнятними. Керівник переговорів повинен відмовитися від будь-якої
техніки переговорів щодо учасників,
особливо там, де його послуги імперативно регулюються законом. Проте вивчення нотаріусом питань техніки ведення переговорів може принести тільки користь: своєчасне втручання з метою охорони в договорі інтересів слабшої сторони і медитативне втручання
для сприяння досягненню учасниками
більш справедливого договору повинні
проводитися нотаріусом тільки в тому
випадку, якщо він буде в змозі належним чином оцінити ситуацію на переговорах і вчиняти відповідні дії. Якщо
визнати, що це перш за все залежить від
досвіду і інтуїції, то вивчення техніки
ведення переговорів не виявиться зайвим для створення теоретичної надбудови, яка дозволить розвинути можливості кожного нотаріуса при веденні
переговорів. Для нотаріуса важливий не
стільки образ особи, яка веде переговори, скільки названі можливості, здібності та вміння впливати на них.
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Діяльність нотаріусів спрямована,
перш за все, на посвідчення дій, що мають юридичне значення, однак вона
також служить здійсненню інших завдань при наданні юридичної допомоги. У загальних рисах медіація є участю
нейтральної третьої особи, яка не володіє при цьому повноваженнями з вирішення спорів, у врегулюванні двох-або
багатосторонніх конфліктів.
Нотаріус надає допомогу особам, які
до нього звертаються, неупереджено.
Будучи нейтральним, він не має повноважень щодо врегулювання справ учасників. Тому нотаріус відповідає основним вимогам, що пред'являються до
осіб, які виконують функції медіатора.
Однак чи є участь у переговорах при
конфліктах, які сторони самі не можуть
вирішити, «юридичною допомогою» в
сенсі нотаріального процесу?
В процесі медіації велика цінність
надається дотриманню добровільності згоди сторін на проведення цієї
процедури. Однак великий вплив на
нотаріальну практику спричиняють
норми про обов'язкове посвідчення
договорів і актів, тобто більшість
учасників будуть звертатися до нотаріуса не добровільно, а тому, що законодавець визнає дійсність у відповідній сфері лише тих правочинів сторін, які були засвідчені нотаріусом.
Добровільно сторони звертаються
лише до конкретного нотаріуса, якого
вони знайшли. Навіть, якщо особливий статус нотаріуса може вплинути
на процедуру, це не відбивається на
добровільності участі сторін в переговорах і на спробах досягнення компромісу. Це чітко видно у випадках,
коли вже має місце конфлікт, наприклад при підготовці договору про поділ спільного майна подружжя.
У зв'язку з цим можна задатися питанням про те, яким чином модель медіації може бути використана в нотаріальній практиці в процесі охорони права спільної власності подружжя, а також
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який внесок можуть зробити нотаріуси
в справу розвитку медіації.
Якщо звернутись до окремих випадків участі нотаріуса, як медіатора, в межах нотаріальних проваджень, спрямованих на охорону права спільної власності подружжя, необхідно зазначити,
що як правило, ініціатива укладення
шлюбного договору виходить від партнера, який має більш-менш точні уявлення про фінансові наслідки розірвання шлюбу, і хотів би виключити їх несприятливий характер або звести його
до мінімуму. У більшості випадків цією
особою є чоловік. Якщо один або обидва учасники не відразу звернулися до
адвоката, що, втім, досить рідко трапляється на практиці, то найчастіше заінтересована сторона просить нотаріуса
скласти договір про розподіл спільного
майна. Укладання договору в подібній
ситуації цілком допустимо, однак навряд чи це можна визнати доцільним.
Від подібних дій страждає не тільки сам
зміст договору, але і процедура його
посвідчення, яка орієнтована на особисту відповідальність зацікавленої особи.
Якщо посвідчення договору повинно
бути вчинено в стислі терміни, то
роз'яснення та консультування з усіх наслідків, пов'язаних з поділом майна подружжя, навряд чи можна буде визнати
повними. В результаті іншій стороні
буде запропоновано не участь в розробці договору, а готовий його проект, складений з урахуванням інтересів тільки
першої сторони, навіть в тому випадку,
коли до проекту будуть додаватися примітки нотаріуса, що роз'яснюють його
юридичні аспекти. Інша сторона ніколи
не визнає такий договір «своїм». Співробітникам нотаріальної контори в такому
випадку має бути дано вказівку сприяти
зустрічі сторін до складання договору.
Доцільність таких зустрічей цілком
очевидна для сторін. У разі виникнення
у особи, що звернулася до нотаріуса,
сумнівів останній може описати можливий ризик, пов'язаний з одностороннім
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складанням договору: інша сторона відчує себе обдуреною і вже з цієї причини відмовиться підписувати договір,
який в іншій ситуації був б для неї прийнятним. Крім того, навіть якщо інша
сторона підпише договір, під загрозою
опиниться міцність відносин між учасниками договору в майбутньому.
Нотаріус особисто повинен вести
переговори і лише у виняткових випадках доручати це своїм співробітникам,
які повинні володіти не тільки юридичними знаннями, а й навичками ведення
переговорів і відповідним життєвим досвідом. Рекомендується завжди робити
розсилання проектів шлюбного договору, договору про поділ майна подружжя,
складеного за результатами переговорів,
навіть якщо учасники не просять про це
і правила юридично не є складними. У
проекті договору повинні бути відображені у вигляді вказівок нотаріуса всі основні наслідки укладення договору. Спеціаліст ніколи не повинен забувати, що в
зв'язку з невизначеністю відносин сторін у майбутньому навіть для освічених
людей досить важко охопити весь
спектр наслідків прийнятих правил.
Тому дуже важливо дати учасникам можливість поміркувати над представленим
до їх розгляду проектом.
По-іншому справа йде, якщо укладенням договору займається адвокат.
У більшості випадків адвокат попередньо обговорює проект договору з
кожною зі сторін і в першу чергу, з тією
стороною, інтереси якої він представляє. Обговорення нотаріусом проекту з
кожної зі сторін окремо неприпустимо,
оскільки це суперечило б принципу колективності і було б неадекватно сприйнято учасниками. В даному випадку або
остаточний проект розсилається всім
учасникам, або визначається час зустрічі для його спільного обговорення.
Сторони договору завжди повинні
мати на руках копію проекту договору,
який буде прочитаний їм нотаріусом.
Дану копію вони беруть з собою на зу-

стріч. Це стосується не тільки досліджуваних договорів, але і всіх засвідчуваних
документів. Експериментально доведено, що матеріал сприймається на 150 %
краще, якщо він не тільки зачитується,
але і може бути прочитаний [3, с. 140].
Навіть якщо законом це не передбачено,
нотаріус повинен діяти таким чином,
щоб забезпечити якість своєї роботи.
Дещо інша проблема виникає зі
справами, в яких беруть участь іноземні
особи. Тут також необхідно проводити
чітке розмежування. Якщо мова йде про
осіб, що займають приблизно рівне соціальне становище і добре володіють
мовою, на якій буде складений договір,
то будь-які особливості при посвідченні договору відсутні. Якщо один з подружжя недостатньо добре володіє мовою і учасники переговорів, включаючи нотаріуса, не можуть висловлюватися на іншій зрозумілій для всіх мові, то
виникає питання про необхідність і доцільність прийняття додаткових заходів, крім визначених вище.
Фактично, необхідно відзначити,
що мета медіації у справах щодо охорони права спільної власності подружжя,
полягає у взаємно погодженому врегулюванні сторонами конфлікту шляхом
укладення обов'язкового і дійсного договору. Такий договір має ґрунтуватися
на принципах добровільності, нейтральності, особистої відповідальності,
інформованості та конфіденційності.
З позицій нотаріусів договір про поділ спільного майна подружжя виглядає
дещо простіше. У більшості випадків
до нотаріуса звертається адвокат сторін
з дорученням про посвідчення такого
договору. При цьому не має великого
значення, буде до доручення додаватися проект договору або його основні
положення. У цьому випадку завдання
нотаріуса полягає в юридично правильному описі волі і в попередженні сторін
про наслідки вчинюваних дій, а також в
діях, спрямованих на внесення необхідних записів до відповідних реєстрів.
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Такі питання не викликають ніяких
проблем, якщо інтереси обох сторін
представлені адвокатами. Більш складними є випадки, коли доручення отримав лише один адвокат або ж адвокат у
сторін відсутній. Оскільки останній згодом може звернутися в суд від імені однієї зі сторін з заявою про поділ майна,
нотаріус не має права виходити з того,
що цей адвокат виступає в якості нейтрального посередника. Однак навіть
при цьому нотаріус не звільнявся б від
обов'язку щодо попередження сторін.
У цьому випадку дуже важливо, щоб
нотаріус роз'яснив учасникам свої
функції неупередженого консультанта.
Для більшої ясності перед посвідченням рекомендується уточнити, кого адвокат представлятиме у випадку, коли
сторони не дійдуть згоди щодо поділу
майна. Окремо нотаріус повинен вказати стороні, не представленій адвокатом,
на всі юридичні наслідки її волевиявлення, на пов'язаний з цим ризик. Крім
того, можуть бути рекомендовані способи запобігання ризику, якщо це допускається правозастосовчою практикою і між сторонами все ще ведуться
переговори без участі представників.
В окремих випадках вартість окремих майнових об'єктів може бути не
завжди встановлена досить вірно. Тому
рекомендується звертати на це увагу
сторін, що також має бути відображено
в актах про посвідчення. Нерідко навіть
точний розмір вимог мало чим може

допомогти, оскільки, наприклад, визначення розміру виплат іншого члена подружжя не змінює режиму спільної
власності щодо спільно використовуваного нерухомого майна. Однак, оскільки сторони мають достатню свободу у
врегулюванні цих питань, нотаріусу рекомендується в актах про посвідчення
відображати ступінь його участі у визначенні розміру вимог подружжя. Вказане вище ще раз демонструє досить
тісне поєднання дій нотаріуса в межах
нотаріального провадження, разом із
тим, окремі заходи, які може вчиняти
нотаріус, як медіатор, виходять за його
межі і потребують додаткової законодавчої регламентації.
Все вищесказане свідчить про те,
що основні ідеї медіації обумовлюють
необхідність дискреційних прав при
здійсненні засвідчувальних дій в межах
справ щодо охорони права спільної
власності подружжя, що має враховуватися нотаріусами на практиці. Саме та
обставина, що спосіб укладення договору впливає на ступінь визнання його
положень сторонами, пояснює потребу
прийняття законодавства про медіацію
і відповідно внесення наступних змін
до законодавства про нотаріат, де може
бути, в тому числі, визначено стягнення
певної плати за надання послуг з медіації. Таким чином, медіація розширює
компетенцію нотаріуса і зміцнює становище нотаріату як органу безспірної
юрисдикції.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Фурса С. Я. Медіація в Україні: актуальні
В. В. Комаров и др. — Киев : Алерта, 2015.
питання теорії і практики та необхідність
- Вып. 4 : Адвокатура. — С. 419–428
законодавчої регламентації / С. Я. Фурса //
3. Медиация в нотариальной практике :
Вісник Київського Національного універси(альтернативные способы разрешения контету імені Тараса Шевченка. — 2014. —
фликтов): перевод с немецкого / Петер Фар
[и др.] ; отв. ред. проф., д-р Катарина Гре№ 1(99). — С. 5–8.
2. Фурса С. Я. Консультативная работа адвофин фон Шлиффен и д-р Бернд Вегманн ;
ката по делам о разделе имущества супругов:
[пер. с нем. С. С. Трушников] ; Федерал. ноперспектива семейной медиации / С. Я. Фур
тариальная палата России, Центр нотаса // Цивилистическая процессуальная
риальных исслед. (Екатеринбург). — Момысль : междунар. сб. науч. ст. / редкол.:
сква : Волтерс Клувер, 2005. — 388 с.

170

Нікітюк О. М. До питання про участь нотаріуса як медіатора
у спорах про охорону та захист права спільної власності подружжя

REFERENCES:
1. Fursa S. Ya. (2014). Mediatsiya v Ukrayini: aktu
tycheskaya protsessualʹnaya myslʹ: mezhdunar.
alʹni pytannya teoriyi i praktyky ta neobkhidnistʹ
sb. nauch. st. / redkol. V. V. Komarov y dr.
zakonodavchoyi rehlamentatsiyi [Mediation in
[Civil procedural idea: an international
Ukraine: issues of theory and practice and the
collection of scientific articles]. Kyev. Alerta. 4.
p. 419–428. [in Russian].
need for legislative regulation]. Visnyk Kyyiv
sʹkoho Natsionalʹnoho universytetu imeni
3. Medyatsyya v notaryalʹnoy praktyke: (alʹternatyvnye
Tarasa Shevchenka [Bulletin of Kyiv National
sposoby razreshenyya konflyktov) (2005) [Mediation in
Taras Shevchenko University]. 1(99), p. 5–8.
notarial practice (alternative dispute resolution)].
[in Ukrainian].
Perevod s nemetskoho / Peter Far y dr. otv. red.
2. Fursa S. Ya. (2015). Konsulʹtatyvnaya rabota
prof., d-r Kataryna Hrefyn fon Shlyffen y d-r
advokata po delam o razdele ymushchestva supruhov:
Bernd Vehmann. per. s nem. S. S. Trushnykov.
perspektyva semeynoy medyatsyy [Advisory work
Federal. notaryalʹnaya palata Rossyy, Tsentr
notaryalʹnykh yssled. (Ekaterynburh).  Moskva.  
lawyer in cases of division of marital property:
the prospect of family mediation]. Tsyvylys
Volters  Kluver.  388  p. [in Russian].

171

2017. № 2 (08)

Format 70х108/16
Type. Garamond
Paper offset. Digital printing. Conv. p. sh. 15,03
Order. № 8. 31.01.2017. Circulation 300 copies.
Publisher: Non-governmental organization «Eurasian Social Sciences Association»
Sayat-Nova Street 8/17 Yerevan, ARMENIA, 0001
E-mail: earj.info@gmail.com
Certificate subject of publishing
Registered by the Central Authority of the State Register 18.04.2016
Registration number 211.171.906429

http://www.earj.org/

Yerevan 2017
© Eurasian Social Sciences Association
© Eurasian Academic Research Journal

