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Інтернаціоналізація (або ж набуття 
міжнародного характеру) банківської 
системи чи банківської сфери передба-
чає інтеграцію та адаптацію банківської 
діяльності, банківських капіталів до су-
часних вимог розвитку ринку фінансо-
вих послуг і до міжнародних потреб. 
У свою чергу, інтернаціоналізація по-
требує впровадження, реалізацію відпо-
відних правових механізмів, зокрема, за 
допомогою адаптації відповідного вну-
трішнього законодавства.

Розвиток інтеграційних процесів у 
Західній Європі та США пов’язаний із 
інтернаціоналізацією банківського ка-
піталу, що сприяло «взаємопроникнен-
ню» банківських систем. Так, інтернаці-
оналізація банківських систем бере свій 
початок ще з ХІХ ст., коли англійські, а 
згодом бельгійські, французькі, німець-
кі, японські банки почали відкривали 
свої представництва за кордоном з ме-
тою співпраці, у першу чергу, зі своїми 
колоніями. У 60-х рр. ХХ ст. відбувала-
ся друга хвиля інтернаціоналізації бан-
ківських систем, коли американські бан-
ки з метою уникнення обмежень у сере-
дині країни розпочали активний вихід 
за кордон. Тоді також відбувалося зро-
щуванням банківського капіталу з про-

мисловим переважно на національних 
ринках, продовжувався процес концен-
трації й централізації банків, інтенсив-
но зростав банківський капітал. Окрім 
цього зароджувалися та розвивалися 
також специфічні форми міжнародних 
банків і міжнародних банківських об’єд-
нань, виникають перші мережі філій і 
відділень банків за кордоном. Також з 
початку 60-х рр. ХХ ст. деякі національ-
ні валюти почали поступово перетво-
рюватись в єврогроші (так, поряд з єв-
родоларами виникли євромарки, єв-
рофранки тощо), тобто авуари1, які не 
підпорядковувались національним сис-
темам регулювання. В умовах жорсткої 
конкуренції американські банки прагну-
ли розширити свою зарубіжну діяль-
ність і, перш за все, у країнах Західної 
Європи. У період проникнення в Євро-
1 В економічних словниках термін «авуар» (від франц. 
avoir — майно) визначається як: 1) майно, активи, наявні 
гроші (в національній та іноземній валюті), чеки, векселі, 
акредитиви, інші цінні папери, а також золото та різноманітні 
цінності, за рахунок яких здійснюються платежі, погашення 
боргів та зобов’язань їх власників, платіжний оборот між 
країнами; 2) грошові кошти банку в іноземній валюті на 
його рахунках, в іноземних банках-кореспондентах, що 
виконують фінансові операції за дорученням даного банку; 
засоби країни, держави за кордоном називають іноземними 
авуарами; 3) будь-які види грошей, грошових коштів, 
цінних паперів (готівкові та безготівкові гроші, чеки, векселі, 
акредитиви), за допомогою яких можна здійснювати платежі 
і погашати грошові зобов’язання. За рахунок авуарів можна 
здійснювати платежі за кордоном і погашати зобов’язання.

УДК 347.7:336; 339.7
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У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
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The Concept of  Internationalization in the Banking Sector

Abstract. The article investigates an issue of  banking system or banking sphere 
internationalization. Consider the development of  integration processes in Western 
Europe and the USA linked to the internationalization of  banking capital. Analyzed the 
influence of  global internationalization on the banking system of  Ukraine.
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пу американських банків, місцеві банки 
були ще в процесі свого становлення і 
їх діяльність була спрямована здебіль-
шого на освоєння внутрішніх ринків, 
чому сприяли й інтеграційні процеси, 
що започатковувались в Європі. Осво-
єння зарубіжних ринків банками Захід-
ної Європи відбулося пізніше — з дру-
гої половини 60-х рр. ХХ ст. Із середи-
ни 70-х рр. ХХ ст. екстенсивний шлях 
освоєння зарубіжних ринків банками 
провідних економічних центрів — 
США, Західної Європи, Японії змінив-
ся на інтенсивний, змінювався характер 
діяльності зарубіжних банків. Завдячу-
ючи процесам концентрації і централі-
зації, банки Західної Європи суттєво 
підвищили свої можливості щодо  
створення широкої зарубіжної мере-
жі [1, с. 292]. Цей період називають пе-
ріодом утворення умов міжнародного 
банківського співробітництва.

Період середина 60-х — кінець 80-х рр. 
ХХ ст. характеризується якісними змі-
нами в банківських системах економіч-
но розвинутих країн, зростанням ролі 
банків у міжнародних економічних від-
носинах, зростанням міжнародного 
руху капіталів, розвитком міжнародно-
го поділу праці, інфраструктури міжна-
родної торгівлі, відкриття зарубіжних 
представництв, відділень і філій голов-
них банків, виникненням транснаціо-
нальних банків з багатьма підрозділами 
в головних міжнародних фінансових 
центрах. Інтернаціоналізація банків-
ського капіталу здебільшого збігається з 
основними географічними напрямками 
розвитку міжнародного виробництва та 
торгівлі [2, с. 303–305] (проте значна ча-
стина цих процесів відбувалася у краї-
нах, що не належали до табору соціа-
лістичних країн. — О. М.-С.).

Третя хвиля — почалася у 90-х рр. 
ХХ ст. і триває нині; тут активно себе 
проявляють європейські банки, які по-
ширюють свою діяльність у країнах Ла-
тинської Америки, Південної Азії та 
Східної Європи. 

Початок 90-х рр. ХХ ст. характеризу-
ється тим, що в економіці країн Заходу 
спостерігалися стабільне економічне 
зростання та відносно низький рівень ін-
фляції [2, с. 303–305]. Натомість у країнах 
колишнього СРСР картина була дещо 
іншою. З одного боку — відкрилися кор-
дони, що дало можливість вільного руху 
іноземної валюти та іноземного капіталу 
у тих державах, де були жорсткі валютні 
обмеження. З іншого боку — відсутність 
внутрішнього законодавства та належ-
ного контролю «сприяли» зловживан-
ням і шахрайствам у банківській сфері. 
Рівень інфляції в пострадянських держа-
вах, зокрема й в Україні, був набагато ви-
щий, ніж у розвинених країнах. Проте 
такі проблеми не стали на перепоні єв-
роінтеграції в Україні, початок які було 
закладено у 1991 р. Саме тоді Міністр 
закордонних справ Нідерландів, як голо-
вуючої в ЄС держави, від імені ЄС у своє-
му листі офіційно визнав незалежність 
України. На наше переконання, від тоді 
процес інтернаціоналізації охопив й 
українську банківську сферу.

На сучасному етапі інтернаціоналі-
зації відбувається скасування обмежень 
присутності іноземного капіталу в наці-
ональних банківських системах, відбу-
вається лібералізації фінансових по-
слуг [3, с. 70–73]. 

Водночас, світові фінансові кризи, 
поширення практики відмивання ко-
штів, здобутих злочинним шляхом, фі-
нансування тероризму тощо, свідчать 
про необхідність приділення більшої 
уваги пруденційному нагляду, розро-
бленню та впровадженню механізмів 
протидії таким негативним проявах, що 
мають місце у банківській діяльності.

На сьогодні існують різні бачення по-
няття «інтернаціоналізація банківської 
системи», що здебільшого визначається 
через процес виходу за межі внутріш-
ньодержавного ринку фінансових, зокре-
ма банківських послуг та/чи входження 
іноземних інвесторів до національних 
фінансових і кредитних установ. 



Eurasian Academic Research Journal
2017. № 5 (11)

10

Деякі автори стверджують, що у про-
цесі банківської інтернаціоналізації беруть 
участь два види банків: банки багатонаціо-
нальні банки (мають свої філіали більш 
ніж в одній країні та здійснюють свою ді-
яльність в різних країнах) і міжнародні 
банки (відзначаються тим, що проводять 
валютні трансакції міжнародного характе-
ру, не маючи при цьому локалізованих 
відділів за кордоном) [4, с. 114]. На наш 
погляд, даний підхід є дещо хибним, зва-
жаючи щонайменше на норми вітчизня-
ного банківського законодавства. Так, від-
повідно до ст. 7, 8 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» існують такі 
види банків: державні та кооперативні ос-
танні поділяються на місцеві та централь-
ні кооперативні банки). Очевидно, що 
місцеві банки навряд чи можуть бути бага-
тонаціональними чи міжнародними.

Існує думка, що майбутнє — за ве-
ликими і потужними банками, але вод-
ночас теорія і практика довели необ-
хідність різних банків, у тому числі і 
малих [5, с. 79]. Дійсно, на послуги 
будь-якого банку є попит клієнтів різ-
них верств населення, різни учасників 
господарських відносин. 

Зі створенням ЄС та розширенням 
його меж процес інтернаціоналізації 
банківської діяльності призвів до зміни 
традиційних підвалин в банківських си-
стемах країн та зростання їх концентра-
ції. Передумовами інтеграційних про-
цесів у банківському секторі країн Захід-
ної Європи, на думку С. О. Савелко, 
стали економічні процеси, зокрема:

1) тісні торговельні відносини (краї-
ни Європи таким чином дещо спрости-
ли торговий обмін); 

2) відносна наближеність законо-
давства, особливо в економічній та фі-
нансовій сферах (наближеність означає 
врахування в нормах вітчизняного зако-
нодавства певних засад, принципів за-
гальноєвропейських директив, міжна-
родних договорів, угод тощо);

3) активна участь у спільних еконо-
мічних проектах та інституціях (така 

участь дозволяє вирішувати питання 
місцевого, регіонального, державного 
та міждержавного значення найбільш 
ефективно та оперативно);

4) порівнюваний рівень показників 
економічного розвитку;

5) дотримання визначених (взаємно 
узгоджених) критеріїв конвергенції.

Закономірно, що економічна інте-
грація посилила концентрацію і цен-
тралізацію банківського капіталу, влас-
никами якого були громадяни чи рези-
денти європейських країн. Процес бан-
ківської інтеграції в найбільш вираже-
ній формі спостерігається в міжнарод-
них банківських центрах, таких як Лон-
дон, Париж, Франкфурт-на-Майні та ін. 
Тут іноземні банки інтегровані в націо-
нальні кредитні системи, відбувається їх 
злиття1 між собою та з місцевими бан-
ками. У результаті банківська інтеграція 
призвела до об’єднання національних 
банківських ринків в єдиний ринок, в 
межах якого забезпечується можливість 
відкриття банків-країн членів співтова-
риства та надання усього спектру бан-
ківських послуг [7].

З-поміж причин інтернаціоналізації 
банків вчені виокремлюють, напри-
клад, такі: 

1) банки почали виходити на зару-
біжні ринки за своїми клієнтами, від-
криваючи там філії та відділення;

2) банки, відчуваючи на своїх ві-
тчизняних ринках значну конкуренцію, 
були змушені розширювати свою ді-
яльність на зарубіжних ринках, де кон-
куренція була слабшою;

3) банки, розширюючи діяльність 
на міжнародних ринках, могли вико-
ристовувати власні продукти за віднос-
но низьку вартість;

4) до інтернаціоналізації спричини-
ла також потреба країн в розширенні 
світових ринкових зв’язків;

5) банки, розширюючи свою діяль-
ність, могли позичати капітал там, де 
він був найдешевший [8, с. 423]. 
1 Хоча злиття часто було і є поглинанням крупни-
ми банками менших – завжди виживає сильніший.
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Нестача фінансових коштів, зокре-
ма в Україні, стимулювала державні ор-
гани до позикових операцій на ринках 
цінних паперів, до розширення кола 
учасників державного кредитування, 
конструювання нових систем розмі-
щення державної заборгованості. Дер-
жавні структури розмішували позики 
на приватних ринках капіталів на міс-
цевих (внутрішньодержавних) й іно-
земних. Крім того, уряди низки країн 
Заходу почали прямо конкурувати з 
банками та іншими фінансовими уста-
новами за залучення заощаджень насе-
лення шляхом створення спеціальних 
програм [2, с. 305].

Існує думка, що інтернаціоналізація 
банків передусім полягає в їх локалізації 
у віддалених регіонах світу і керівництво 
ними представлене керівниками різних 
націй (тобто інтернаціоналізація також 
охоплює питання гендерної та іншої 
рівності у суспільстві, підтримує недопу-
щення проявів особистісної дискриміна-
ції. — О. М.-С.). Цікаве визначення ін-
тернаціоналізації банківських систем 
пропонується Європейським централь-
ним банком, а саме: виділено інтернаціо-
налізацію внутрішню (вимірюється кіль-
кістю відділів і філій, відкритих у даній 
країні закордонними банками, а також 
сумою активів цих осередків, віднесе-
ною до спільних активів сконсолідова-
ного банківського балансу) і зовнішню 
(вимірюється кількістю відділів і філій, 
відкритих за кордоном вітчизняними 
банками, а також сумою активів, нагро-
маджених цими філіалами, віднесеною 
до спільних активів сконсолідованого 
банківського балансу) [6]. Саме ці осо-
бливості банків враховуються при ви-
значенні таких банків, які поширюють 
свою діяльність поза межами внутріш-
нього банківського ринку.

Науковець Л. О. Гаряга пропонує 
розглядати інтернаціоналізацію бан-
ківської діяльності у: широкому зна-
ченні (означає участь банків у різних 
інтегрованих структурах (банківських 

консорціумах, банківських корпораці-
ях, фінансових холдингових групах) 
та створення «наднаціональних бан-
ків», якими є транснаціональні банки 
(наприклад, Goldman Sachs, Merrill 
Lynch, Reiffeisenbank, Societe Generale, 
Citigroup), Міжнародний банк рекон-
струкції та розвитку, регіональні бан-
ки розвитку (приміром, Європей-
ський центральний банк, Азіатський 
банк розвитку, Африканський банк 
розвитку тощо)); вузькому значенні 
(означає відкриття національними 
банками представництв, відділень та 
філій в інших державах та допуск іно-
земних банків на власний банківський 
ринок [9, с. 65–67].

Що стосується вітчизняної банків-
ської системи, то на сьогодні можна 
стверджувати, що вона також підпадає 
під ознаки інтернаціоналізованої, адже в 
ній представлено чимало банків з іно-
земним капіталом (станом на 2017 р. та-
ких банків в Україні є 38). Приміром, 
найбільш надійними у 2017 р. НБУ ви-
знає такі банки: Райффайзен банк Аваль 
(Raiffeisen Bank, Австрия), Креди Агри-
коль Банк (Credit Agricole, Франция), 
Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша), 
Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Фран-
ція), Сітібанк Україна (Citigroup, США), 
ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Ні-
меччина), ОТП Банк (OTP Bank, Угор-
щина), ІНГ Банк Україна (ING Groep, 
Нідерланди), Правекс-банк (Intesa 
Sanpaolo, Італія), Альфа-Банк (ABH 
Holdings, Люксембург, РФ), Укрсоцбанк 
(ABH Holdings, Люксембург, РФ). При 
цьому офіційної узагальненої інформа-
ції щодо філій та представництв вітчиз-
няних банком за кордоном НБУ не ви-
кладає — це можна дізнатися, заходячи 
на офіційні інтернет-сторінки банків, 
що є вкрай незручно. З огляду на це, вва-
жаємо за доречне на законодавчому рів-
ні закріпити обов’язок НБУ щорічно 
оприлюднювати відповідну інформа-
цію, ґрунтуючись, зокрема, на даних, що 
подаються самими банками.
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Financial integration of  the EU — a 
multifaceted process that affects the entire 
system of  global finance. Directions and ex-
tent of  this impact depends largely on the 
stability, durability, attractiveness of  the new 
European currency, as well as the objectives, 
targets, mechanisms of  implementation of  
the single monetary policy of  the EU.

The study issues of  particular relevance 
to Ukraine to other European countries 
and the European Union in connection 
with the selected Ukraine’s European inte-
gration course that today is the main vector 
of  political, economic and social policy.

The laws of  the central banks of  Eu-
rope secured the main aspects of  the legal 
status and principles of  creation and activi-
ty of  the national central banks, on the legal 
form; on the legal principles of  public or 
private legal principles of  the organization; 
on the characteristics of  the central bank as 
a legal entity, the main approaches to the 
definition of  its role, the main goal, objec-
tives, principles, places of  public authorities 
of  the country of  his submission, terms of  

reference, functions, mechanisms that help 
solve problems in their activities, structure, 
orders the formation of  government, deci-
sion-making features, principles and mech-
anisms of  formation and approval of  the 
budget, as well as central bank independ-
ence, etc. [1, c. 37–45].

Note that the specific regulation of  
central banks in Member States of  the Eu-
ropean Union stipulated the creation and 
activities of  the European Central Bank 
and the formation and functioning of  the 
European System of  Central Banks (which 
led to the loss of  their authority, inde-
pendence, etc.) [2, c. 446–452].

Consider the features of  a central bank 
in the Member States of  the European 
Union and Eastern Europe [3, p. 12–14].

In compliance with Art. 2 of  the Ger-
man of  the German Federal Bank, the Bun-
desbank is a Federal corporation of  public 
law. Bundesbank is the central bank of  the 
Federal Republic of  Germany. The central 
bank of  Germany is the subject of  the Eu-
ropean System of  Central Banks, but be-
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cause it is involved in achieving the goals and 
objectives of  the ESCB and the ECB aimed 
at price stability [4, p. 11–19; 43, p. 92–101].

Provisions of  Art. 1 of  the Law of  
Sweden bank establish public-legal nature 
of  the central bank of  Sweden [5, c. 51–56].

In Art. 1 of  the Bank of  Finland stipu-
lates that the central bank is an independ-
ent entity of  public law.

The Law of  the Republic of  Poland Na-
tional Bank has not fixed its legal form, and 
found only that the National Bank of  Poland 
is the central bank of  the Republic of  Poland.

Art. 1 of  the Law of  the Czech Repub-
lic «On the Czech National Bank» pro-
vides that the Czech National Bank is the 
central bank of  the Czech Republic, and 
establishes that the central bank has super-
visory powers for financial markets is a 
person of  public law and is not registered 
in the public register of  companies.

In Art. 1 of  the Law «On the National 
Bank of  Slovakia» states that the National 
Bank of  Slovakia created as a bank of  is-
sue. The Central Bank of  the Slovak Re-
public is an independent legal entity.

According to Art. 1 of  the Law «On 
the Bank of  Latvia» Latvian central bank 
endowed with all the rights of  a public au-
thority, based on state property.

In Art. 2 of  the Law «On the Bank of  
Lithuania» revealed that the central bank 
of  Lithuania is a legal entity. The Bank of  
Lithuania is not responsible for obliga-
tions of  the state and the state is not liable 
for the obligations of  the central bank.

In Art. Portugal 1 Organic Law «On 
the Bank of  Portugal» stipulates that the 
central bank is a public legal person who is 
endowed with administrative and financial 
autonomy and has its own property.

The Law of  Ukraine «On the National 
Bank of  Ukraine» is not fixed organization-
al form of  the central bank of  Ukraine and 
is not set, the subject public or private law is 
the central bank. Established that the Na-
tional Bank of  Ukraine is a legal entity.

Thus, central banks in Europe, as a 
rule, are not determined by the legal form.

But at the same time, we note that in 
some European countries (Belgium, Austria, 
Hungary, Switzerland and others) central 
banks established a joint stock company.

According to Art. 1 Hungarian law «On 
the National Bank of  Hungary», Hungarian 
National Bank is the central bank of  Hun-
gary and member of  the European System 
of  Central Banks. In addition, the National 
Bank of  Hungary established as a closed 
joint stock company, but not be registered 
in the public register of  companies.

It follows that the laws of  European 
countries fixed establishment of  national 
central banks as independent entities, the 
legal status is determined by the law on cen-
tral banks in some countries and statutes.

The legal status of  central banks in Eu-
rope is complex, which is characteristic of  
the status of  the state. It consists of  a con-
stitutional legal status and sector (adminis-
trative, legal, financial, legal and civil). Con-
sequently, the legal status of  central banks 
in Europe have public-private and private 
nature, and in Ukraine — a public law that, 
in our opinion, is the most effective mecha-
nism to ensure the effective conduct of  
monetary policy in our country.

The main purpose of  the national cen-
tral banks of  all EU Member States is 
price stability through consistent imple-
mentation of  monetary policy laws. Ac-
cording to the specific purpose of  the 
ECB and of  the ESCB national central 
banks, the legislator has set the national 
central banks of  the EU member states 
the following objectives:

1) facilitate the achievement of  the 
main objective of  the ESCB and the ECB;

2) implementation by Member States 
of  Eurosystem monetary policy by the 
central bank of  the European Union;

3) storage and management of  foreign 
exchange reserves;

4) facilitate uninterrupted operation of  
payment systems;

5) assistance in conducting policy 
oversight exercised by national competent 
authorities on the supervision of  credit in-
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stitutions and stable functioning of  the 
banking and financial system;

6) organization and regulation of  the 
banking system (creation of  conditions 
for effective and stable operation of  credit 
and financial institutions on the basis of  
fair competition) and others.

According to Art. 6 of  the Law of  
Ukraine «On the National Bank of  
Ukraine», the NBU while performing its 
primary function comes from the priority 
achieving and maintaining price stability 
in the country [5, p. 11]. It should be not-
ed that the Ukrainian legislator, unlike 
legislators in other European countries, 
does not determine the list of  tasks of  
the central bank.

Note that in the national laws of  the 
Member States and Eastern European 
fixed than goals, objectives, organizational 
and legal form of  the central banks, the 
principles of  central banking. In our opin-
ion, this is one of  the crucial aspects of  
the regulation of  central banks as princi-
ples determine not only the basics of  busi-
ness, but also assist in the interpretation of  
legal norms and stimulate the develop-
ment of  relations in the relevant fields.

Legislators Europe principles en-
shrined in the following areas:

– the principles of  the central bank:
A. Independence. Interest in the issue 

of  central bank independence due to the 
need to find a place in the structure of  
government and provide it with such au-
thority that would allow the central bank 
to more effectively perform its functions.

Describe the main criteria by which 
determined the independence of  central 
banks in Europe:

– state participation in the authorized 
capital of  the central bank;

– the distribution of  profits;
– the appointment (election) of  bank 

management;
– term of  office of  the bank’s manage-

ment (Ukraine — 5 years, Germany — 
8 years, USA — 14 years, Denmark, Fin-
land — without restrictions) [4, p. 11–19];

– the extent reflected in legislation 
aims and objectives of  the central bank;

– right government influence over the 
central bank to implement its functions;

– the rules that govern the possibility 
of  financing public expenditure by the 
central bank, etc.

B. Clear separation of  public finances 
and the banking system, that limit the gov-
ernment’s ability to use central bank funds.

In many countries, there is no direct 
government lending (United Kingdom, 
Switzerland, Sweden) or legal restrictions 
(Germany, France, the Netherlands);

C. The principle of  sustainability in 
the activities of  the central bank means 
that their expenses the central bank has at 
its own revenues;

D. The principle of  independence in 
activities. This principle means that a bank 
entity manages its own income and assets, 
develops regulations determining wages 
of  workers, etc.;

E. The principle of  responsibility for the 
means that the central bank is fully responsi-
ble for its obligations, as well as the monetary 
sector, inflation, exchange rate etc.

Therefore, in our opinion, should be 
anchored in the Ukrainian financial and 
banking legislation above principles.

We believe that we should pay more at-
tention to the analysis of  the principle of  
independence. The independence of  the 
central bank — is one of  the main features 
of  the market economy and the develop-
ment of  transparent and competitive basis 
in the organization of  public authorities.

So, making a comparative analysis of  le-
gal regulation the creation of  central banks 
in Europe, it should be noted that: definition 
of  the problem and fixing it subordination 
purpose and objectives, functions, principles, 
tools, mechanisms, policies and organiza-
tional structure of  the central bank is the 
most important in Ukraine. That is why we 
propose to fix it in the Constitution of  
Ukraine; fix the Law of  Ukraine «On the 
National Bank of  Ukraine» principles and 
objectives of  the central bank.
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Постановка проблеми. Важливою 
складовою понятійно-категоріального 
апарату податкового права України є 
податково-правові відносини, що роз-
виваються через категорії, серед яких 
поряд із суб’єктом та змістом виділяють 
також їх об’єкт. Проблема об’єкта по-
датково-правових відносин є однією з 
найактуальніших у сучасній науці по-
даткового права, адже сьогодні відсут-
ній єдиний підхід до його визначення. 
Тому, не применшуючи важливості на-
укових досліджень у цьому напрямі, ми 
вважаємо, що визначення об’єкта по-
датково-правових відносин є важливим 
для науки податкового права як у теоре-
тичному розумінні, так і практичному 
застосуванні. Адже податково-правові 
відносини є одними з найдинамічні-
ших серед суспільних відносин, тому 
потребують детального дослідження.

Актуальність теми дослідження. 
Питання визначення об’єкта правовід-
носин у податковому праві має особли-
ве значення, оскільки саме через об’єкт 
можливо визначити як характер цих 
правовідносин, так і необхідність їх іс-

нування. Визначення категорії «об’єкт 
податково-правових відносин» сприя-
тиме посиленню системності форму-
вання правового режиму об’єктів подат-
ково-правових відносин, що є базовою 
складовою системи правового регулю-
вання фіскальної діяльності держави. 
Дослідження питання податково-пра-
вових відносин дасть змогу доповнити 
розуміння об’єкта правовідносин як за-
гальноправової категорії, а також 
обґрунтувати й упорядкувати застосу-
вання даного поняття до норм податко-
вого права. Адже сьогодні питання 
щодо визначення поняття та змісту 
об’єкта правовідносин залишається ак-
туальним як у загальній теорії права, так 
і в галузевих юридичних науках, зокре-
ма податковому праві України. 

Аналіз останніх досліджень. У су-
часній науці податкового права висвіт-
ленню об’єкта податково-правових від-
носин присвятили свої праці І. Бабін, 
М. Волощук, О. Гетманець, М. Кучеря-
венко, М. Менджул, Н. Пришва, О. Рєз-
нік,  О. Солонар,  В. Теремецький, 
О. Чорномаз, О. Шуміла та інші. Однак 
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варто також зазначити і про праці тео-
ретиків права, які стали основою при 
визначенні  об’єкта  правовідносин,  
зокрема дослідженням цього питання  
займалися Л. Авраменко, О. Зайчук, 
М. Кельман, О. Мурашин, Н. Оніщен-
ко, О. Петришин, О. Скакун, М. Цвік та 
інші. Неможливо також оминути ува-
гою численні праці науковців С. Алек-
сєєва, С. Вілянського, О. Іоффе, І. Лой ф-
мана,  М. Руткевича,  Ю. Толстого, 
Р. Халфіної, М Шаргородського та ін-
ших, які перейшли до нас у спадок від 
радянської доби та не втратили свого 
значення для дослідження питання 
об’єкта правовідносин.

Метою дослідження є аналіз існу-
ючих понять об’єкта податково-право-
вих відносин та його визначення.

Виклад основного матеріалу. 
Перш ніж вести мову про визначення 
категорії «об’єкт податково-правових 
відносин», вважаємо за доцільне звер-
нутись до тлумачення терміна «об’єкт» 
у  загальнофілософському  значенні. 
Адже саме загальнофілософське тлума-
чення поняття об’єкта є основою для 
вивчення та визначення «об’єкта подат-
ково-правових відносин», яке займає 
першочергове значення у правовому 
регулюванні суспільних відносин. 

Отже, термін «об’єкт» має широке 
смислове навантаження, зокрема:

а) у сучасній тлумачній словниковій 
літературі це: 1) те, що існує в дійсності 
незалежно від свідомості людини; 
2) явища зовнішнього світу, матеріаль-
ної дійсності; 3) те, на що спрямовують-
ся певні дії, увага тощо; 4) окремий 
предмет, виділений із довкілля [1, с. 451; 
2, с. 661];

б) у соціологічній енциклопедичній 
літературі об’єкт (від лат. objectum — 
предмет) — англ. object, нім. Objekt; 
фр. objet, чешск. objekt) — це 1) пред-
мет, явище, процес або їх окремі сторо-
ни, які існують у реальній дійсності; 
2) предмет, явище, процес, на які на-
правлена яка-небудь діяльність, думка, 

почуття і т.д.; 3) те, що протистоїть 
суб’єкту в його предметно-практичній і 
пізнавальній діяльності [3, с. 216].

в) у філософській пізнавально-до-
відниковій літературі об’єкт (пізньолат. 
objectum — предмет, від лат. objicio — 
кидаю вперед, протиставляю) — це 
1) річ або явище, або будь-який фраг-
мент реальності, на які спрямована 
пізнавальна або практична діяльність 
людини [4, с. 115]; 2) те, що протистоїть 
суб’єкту, на що спрямована його пред-
метно-практична і пізнавальна діяль-
ність… [5, с. 123–124]. 

Об’єкт у філософії не лише тото-
жний об’єктивній реальності, а висту-
пає як така її частина, яка знаходиться у 
взаємодії з суб’єктом, причому саме 
виділення об’єкта пізнання здійснюєть-
ся за допомогою практичної та пізна-
вальної діяльності, що виробляється 
суспільством і відображає властивості 
об’єктивної реальності. Знання, що ви-
робляється суб’єктом завжди співвідно-
ситься з об’єктом, перевіряється через 
матеріальну практичну діяльність (і в 
т.ч. досвід, експеримент) [6, с. 453].

У своєму початковому значенні 
об’єкт — матеріальний світ, а суб’єкт — 
це пізнавальна свідомість. Якщо б ре-
альний процес взаємодії свідомості з 
навколишнім світом обмежувався да-
ним ставленням (відношенням), то не 
було б необхідності в використанні да-
них понять. Але об’єкт, за визначен-
ням, — це те, на що спрямована думка і 
дія (пасивна сторона), в той час як 
суб’єкт — носій думки і дії (активна сто-
рона). Відповідно поняття суб’єкта спів-
відносне з об’єктом має трактуватися 
також в широкому діапазоні: від думки 
індивіда в даний момент до сукупності 
його думок і дій, від суспільної свідомо-
сті в тих чи інших його формах і проя-
вах до всієї практичної і пізнавальної 
діяльності суспільства щодо зміни при-
роди [7, с. 283–284].

В юридичній літературі існують різ-
ні підходи щодо визначення об’єкта 
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правовідносин. На цій підставі скла-
лись в основному дві концепції — моні-
стична (об’єктом правових відносин 
виступають тільки дії суб’єктів, оскільки 
тільки дії, вчинки людей підлягають ре-
гулюванню юридичними нормами, і 
лише людська поведінка спроможна 
реагувати на правовий вплив. Отже, всі 
правовідносини мають єдиний, загаль-
ний об’єкт) і плюралістична (поділяєть-
ся більшістю вчених, об’єкти правовід-
носин настільки різноманітні, наскіль-
ки різноманітні суспільні відносини, які 
регулюються правом) [8, с. 386].

Зокрема О. Іоффе та М. Шарго-
родський як прихильники моністичної 
теорії визначали, що об’єктом право-
відносин є те, на що направлені або на 
що впливають правовідносини і відсто-
ювали думку, що об’єктом правовідно-
син може бути лише поведінка осо-
би [9, с. 230–231, 233, 242].

Своєю чергою С. Вільнянський як 
прихильник плюралістичної теорії зазна-
чав, що до складу правовідносин можуть 
входити різні об’єкти — речі, гроші, осо-
бисті блага, наслідки творчої діяльності. 
Однак заперечував віднесення дій до 
об’єктів правовідносин [10, с. 77].

Окрім цих теорій щодо виокрем-
лення об’єкта правовідносин має місце 
також науковий напрямок, в основі яко-
го закладено, що об’єкт правовідносин 
має значення для виникнення і розвит-
ку багатьох видів правовідносин і для їх 
структури, однак водночас час не є еле-
ментом структури [11, с. 217]. Оскільки 
не всі суспільні відносини пов’язані з 
речами або продуктами духовної твор-
чості, тому не всі правовідносини ма-
ють свої предмети або спеціальні 
об’єкти [12, с. 65].

Слушною з приводу відсутності 
об’єкта правових відносин є думка 
О. Остапенка про те, що правові відно-
сини, починаючись із моменту їх ви-
никнення, розвитку і до припинення, 
повинні мати один або декілька об’єктів 
інтересу, які реалізуються у відповідно-

сті із право- та дієздатністю учасників 
цих відносин. Якщо такі відносини не 
виникають і при цьому відсутній юри-
дичний зв’язок із бажаним результатом, 
то можна вести мову про відсутність 
об’єкта правових відносин [13, с. 79]

У теорії права проблема загального 
визначення поняття «об’єкт правовід-
носин» завжди привертала увагу дослід-
ників і була предметом дискусій. Пра-
гнучи знайти оптимальне і адекватне 
рішення і відповісти на загальне питан-
ня, що таке об’єкт правовідносин, чи-
мало авторів висловлюють не тільки 
відмінні точки зору, а й ті, що допов-
нюють одна одну [14, с. 239].

Сьогодні в теорії права під об’єктом 
правовідносин розуміють: 

1) матеріальні або нематеріальні 
блага, задля одержання, передачі або 
використання яких виникають права і 
обов’язки учасників правовідносин. 
Об’єкти правовідносин конкретні й ін-
дивідуалізовані, вони пов’язані з права-
ми і обов’язками суб’єктів правовідно-
син, можливістю користуватися і роз-
поряджатися будь-чим і дають змогу 
претендувати на певні за характером дії 
інших осіб [15, с. 343–344];

2) те, заради чого виникають право-
відносини. О. Скакун розмежовує об’єкт 
права і об’єкт правовідносин, зазначаю-
чи, що «якщо об’єкт права — суспільні 
відносини, що можуть бути предметом 
регулювання і вимагають такого регу-
лювання, то об’єкт правовідносин — 
конкретніше — це частинка суспільних 
відносин, елемент (одиниця загально-
го), з приводу якого взаємодіють 
суб’єкти, те, на що спрямовані юридич-
ні права і обов’язки осіб. Одне й те ж 
благо може бути об’єктом різних відно-
син» [16, с. 408–409].

В юридичній науці категорія об’єкта 
пов’язується не безпосередньо з суб’єк-
том, а розуміється в іншому, спеціаль-
ному плані — розглядаються об’єкти 
щодо правовідносин. При вирішенні 
питання про об’єкт правовідносин не-
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обхідно враховувати, до якої галузі пра-
ва належать ті чи інші правовідноси-
ни [17, с. 329, 338].

Оскільки податкове право є підга-
луззю фінансового права, а податково-
правові відносини регулюються як нор-
мами податкового, так і фінансового, а 
також адміністративного, кримінально-
го законодавства, то вважаємо, що при 
визначенні об’єкта податково-правових 
відносин це слід брати до уваги. 

Серед вітчизняних дослідників пе-
реважає думка про те, що об’єктом по-
датково-правових відносин є податки, 
тобто грошові кошти платників, які:

1) сплачуються у формі обов’язко-
вих платежів і зборів (плати, внесків) та 
формують дохідну частину публічних 
фондів (О. Гетманець [18, с. 21]);

2) формують бюджети різних рівнів 
внаслідок реалізації суб’єктивних прав 
податкових органів і юридичних 
обов’язків платників податків (М. Воло-
щук, М. Менджул [19, с. 15]);

3) надходять до бюджетів (М. Куче-
рявенко [20, с. 95], О. Рєзнік, А. Соло-
нар [21, с. 9]);

4) підлягають сплаті в обов’язковому 
чи добровільному порядку до бюджету 
чи публічного позабюджетного фонду 
у формі податку, збору, внеску, мита чи 
іншого платежу (у т. ч. добровільного 
внеску), виходячи із підстав, закріпле-
них у законі (Н. Пришва [22, с. 159]).

Однак, І. Бабін, взявши за основу 
визначення об’єкта правових відносин, 
як предмета, з приводу якого виника-
ють правові відносини і на які спрямо-
вана діяльність суб’єктів даних право-
вих відносин, зазначає, що податок, як 
визначена на підставі закону грошова 
сума, не може бути безпосередньо тим 
предметом, з яким пов’язана поведінка 
суб’єктів. Об’єктом податково-правових 
відносин він вважає результат спільної 
дії платників податків та уповноваже-
них державою (територіальною грома-
дою) органів, який полягає у своєчасній 
і повній сплаті суми податку [23, с. 55]. 

Беручи до уваги те, що предмет — це 
частина (складова) об’єкта, яка виділена 
пізнавальною і практичною активніс-
тю людини та набула визначеності че-
рез віднесення до основних класифіка-
ційних та типологічних окреслень дійс-
ності [4, с. 127], видається, що дана по-
зиція науковця є однобічною.

В. Теремецький до об’єкта податко-
во-правових відносин пропонує відно-
сити податки та збори, які є як еконо-
мічним та соціальним благом, спрямо-
ваним на розвиток держави і суспільст-
ва, так і одним з елементів побудови 
соціальної держави [24, с. 308]. Така 
думка видається слушною в односто-
ронньому порядку, тому що сплата по-
датків і зборів, як правило, швидше є 
обов’язком платника податків і зборів і 
не сприймається ним як благо. 

Аналізуючи категорію об’єкта по-
датково-правових відносин, М. Кучеря-
венко вважає за необхідне враховувати 
й діяльність податкових органів, 
пов’язану з аналізом виконання подат-
кового обов’язку платниками податків і 
контролем за ним, та й взагалі за здійс-
ненням завдань і функцій цих органів. 
Із цих же позицій як об’єкт податково-
правових відносин визначатиметься й 
діяльність платників податків, що відо-
бражає реалізацію обліково-звітних 
обов’язків, а не тільки обов’язку зі спла-
ти податку [20, с. 95]. Таким чином це 
свідчить про множинність об’єктів по-
датково-правових відносин.

На думку О. Чорномаз, податково-
правові відносини в залежності від осо-
бливостей об’єкта, можна поділити на 
майнові та немайнові. Тому вона вва-
жає, що об’єктом майнових податково-
правових відносин є майно, а оскільки 
лише у формі грошових коштів подат-
кові платежі можуть розглядатися як 
елемент дохідної частини бюджетів, які, 
власне, і є централізованими грошови-
ми фондами, то об’єктом майнових від-
носин є виключно грошові кошти. До 
майнових належать відносини з сплати 
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податків, зборів, податкового боргу, 
пені. Об’єктом немайнових (організа-
ційних) податково-правових відносин є 
діяльність їхніх суб’єктів. До немайно-
вих відносин належать відносини, які 
виникають під час податкового контр-
олю, встановлення податків [25, с. 159]. 
Ми поділяємо дану позицію, адже 
об’єктом податково-правових відносин 
є як податки, збори (тобто грошові 
кошти платників), так і певна діяльність 
суб’єктів цих правовідносин у фінансо-
вій сфері, спрямована на встановлення, 
зміну та припинення податково-право-
вих відносин, а також здійснення подат-

кового контролю законодавчо уповно-
важеними на це органами.

Аналізуючи закріплення об’єкта по-
датково-правових відносин у податко-
вому праві України, вважаємо, що стат-
тею 6 Податкового кодексу України 
(далі — ПК України) закріплено майно-
ві об’єкти податково-правових відно-
син. Даною статтею розмежовуються 
поняття податку і збору та проводиться 
їх поділ на загальнодержавні й місцеві, 
які в сукупності становлять податкову 
систему України [26] (рис. 1).

Загальнодержавні податки визначе-
ні статтею 9 ПК України (рис. 2). 

 
 

Об’єкти податково-правових відносин 

Податок — це обов’язковий, 
безумовний платіж до відповідного 
бюджету, що справляється з 
платників податку відповідно до ПК 
України. 

Збір (плата, внесок) — це 
обов’язковий платіж до відповідного 
бюджету, що справляється з платників 
зборів, з умовою отримання ними 
спеціальної вигоди, у тому числі 
внаслідок вчинення на користь таких 
осіб державними органами, органами 
місцевого самоврядування, іншими 
уповноваженими органами та особами 
юридично значимих дій. 

Рис. 1. Об’єкти податково-правових відносин в Україні

Рис. 2. Перелік загальнодержавних податків України

 
 
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ 

податки 
(ст. 9 ПК України) 

 
 

1) податок на прибуток підприємств (Розділ ІІІ ПК України); 
2) податок на доходи фізичних осіб (Розділ IV ПК України); 
3) податок на додану вартість (Розділ V ПК України); 
4) акцизний податок (Розділ VI ПК України); 
5) екологічний податок (Розділ VIII ПК України); 
6) рентна плата (Розділ IX ПК України); 
7) мито. 

Слід зазначити, що хоча дана 
стаття не визначає переліку загально-
державних зборів, однак ПК України 
передбачає тимчасове встановлення 
військового збору до набрання чин-

ності  рішенням  Верховної  Ради 
України  про  завершення  реформи 
Збройних  Сил  України  (п. 16-1 
підрозділу 10 Розділу ХХ «Перехідні 
положення»). 
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Загальнодержавні податки і збори, 
які встановлені ПК України є обов’язко-
вими до сплати на усій території Украї-
ни (п. 8.2 ст. 8 ПК України).

Перелік місцевих податків і зборів 
визначено ст. 10 ПК України (рис. 3).

Схожий підхід може бути застосова-
ний і при визначенні майнових об’єктів 
податково-правових відносин у Респу-
бліці Вірменія. Зокрема, видається за до-
цільне до таких об’єктів віднести: ПДВ, 
акцизний податок, податок на прибуток, 
земельний податок тощо [28].

Щодо немайнових об’єктів податко-
во-правових відносин в Україні, то 
діяльність суб’єктів цих відносин вре-
гульовано Розділом ІІ ПК України.

Висновки. Узагальнюючи, слід за-
значити, що об’єктом податково-пра-

вових відносин не завжди виступає гро-
шовий платіж у формі податку чи збо-
ру. При цьому слід пам’ятати про те, 
що діяльність суб’єктів податково-пра-
вових відносин, яка спрямується на 
справляння податків та зборів, подання 
податкової звітності, надання податко-
вих консультацій, здійснення податко-
вого контролю уповноваженими на це 
органами тощо, також може бути 
об’єктом цих відносин.

Вважаємо, що об’єктом податково-
правових відносин є матеріальне за 
змістом врегульоване нормами права 
явище реальної дійсності, на яке впли-
ває діяльність суб’єктів, права і обов’язки 
яких закріплені в чинних нормах подат-
кового права.

Рис. 3. Перелік місцевих податків і зборів України

 
МІСЦЕВІ 

(місце – простір, пункт,  
де що-небудь розміщене)  

[27, с. 379] 
податки 

(ст. 10 ПК України) 
збори 

(ст. 10 ПК 
України) 

1) збір за місця для паркування 
транспортних засобів (ст. 268-1 ПК 
України); 
2) туристичний збір (ст. 268 ПК України). 

1) податок на майно (Розділ XII ПК 
України); 
2) єдиний податок (Глава 1 Розділу XIV 
ПК України). 
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Незаконний обіг наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів 
та прекурсорів є однією з найактуальні-
ших проблем сьогодення. Україна, як і 
будь-яка інша цивілізована країна заці-
кавлена в отриманні якнайшвидших 
позитивних результатів від протидії 
цьому злу. 

Правовому регулюванню питань 
протидії незаконному обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів приділяється 
значна увага Організацією Об’єднаних 
Націй та європейськими інституціями. 

Зокрема, важливою у розглядуваній сфе-
рі є роль таких міжнародних норматив-
но-правових актів, як Єдина конвенція 
ООН про наркотичні засоби 1961 р.; 
Конвенція ООН про психотропні речо-
вини 1971 р.; Конвенція ООН про бо-
ротьбу проти незаконного обігу нарко-
тичних засобів і психотропних речовин 
1988 р.; Декларація про керівні принци-
пи скорочення попиту на наркотики 
1998 р.; Політична декларація двадцятої 
спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, присвячена спільній боротьбі з 
світовою проблемою наркотиків. 
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Поряд з іншими учасниками міжна-
родних угод, Україна взяла на себе низ-
ку міжнародних зобов’язань та має 
здійснювати конкретні заходи з проти-
дії незаконному обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин, їх анало-
гів або прекурсорів. Важливим інстру-
ментарієм для такої роботи є норматив-
но-правова база, що має бути повною 
мірою адаптованою до європейських 
стандартів та стандартів ООН.

В Україні дослідженнями питань 
подолання незаконного поширення 
наркотичних засобів та інших небез-
печних для здоров’я населення речо-
вин займались такі науковці як Бабен-
ко А. М., Баклан І. В., Бублейник В. А., 
Горінецький Й. І., Горох О. П., Ми-
трофанов І. І.,  Музика А. А.,  На-
ден О. В., Павленко Р. М., Расюк Е. В., 
Ступник Я. В.,  Тимошенко В. А.,  Фе-
сенко Є. В. та інші. Проте питання від-
повідності термінології національного 
законодавства законодавству ЄС у роз-
глядуваній сфері в достатній мірі не 
опрацьовано.

Враховуючи викладене, метою цієї 
публікації є аналіз проблемних питань 
узгодження термінів та формулювань ві-
тчизняного законодавства із законо-
давчими актами ЄС та надання рекомен-
дацій щодо вирішення таких питань.

На виконання Україною взятих на 
себе міжнародних зобов’язань з подо-
лання незаконного обігу наркотичних 
засобів, 28 серпня 2013 року розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України 
було схвалено Стратегію державної по-
літики щодо наркотиків на період до 
2020 року. В ній визначено, що бороть-
ба з незаконним обігом наркотиків 
здійснюється, в тому числі, шляхом 
міжнародного співробітництва. При 
цьому зазначено, що міжнародне спів-
робітництво у сфері обігу наркотиків є 
важливою складовою частиною реалі-
зації зовнішньополітичних інтересів 
держави. У цьому контексті держава: 
розширює і підвищує ефективність 

міжнародного співробітництва на всіх 
рівнях у сфері формування наркополі-
тики шляхом виконання спільних про-
грам і проектів, проведення досліджень 
у цій галузі, навчання та обміну досві-
дом з профілактики, лікування та реабі-
літації тощо, а також вживає заходів із 
приведення національного законодав-
ства щодо наркотиків у відповідність з 
нормативними актами ООН, ЄС та кра-
щими міжнародними зразками [1].

Вказані на початку цієї публікації 
міжнародні документи є визначальни-
ми для формування внутрішнього зако-
нодавства як України так і країн ЄС, зва-
жаючи на той факт, що до Конвенції 
ООН про боротьбу проти незаконного 
обігу наркотичних засобів і психотроп-
них речовин 1988 р. приєдналась Євро-
пейська Економічна Спільнота, право-
наступником якої є Європейський 
Союз. Згідно статті 1 Рішення Ради 
цього міжнародного об’єднання від 
22 жовтня 1990 року, вказана конвенція 
затверджена від імені Європейської 
Економічної Спільноти [2].

Імплементація конвенційних норм 
Європейським Союзом здійснюється в 
першу чергу на законодавчому рівні. 
Основні нормативні положення ЄС 
щодо протидії незаконному обігу нар-
котичних засобів, психотропних речо-
вин, прекурсорів та їх аналогів викладе-
ні у трьох законодавчих актах. Це Рам-
кове рішення Ради Європейського Со-
юзу від 25 жовтня 2004 року, яким вста-
новлюються мінімальні правила сто-
совно складових елементів злочинів та 
санкцій у сфері незаконного обігу нар-
котичних засобів [3]; Стратегія ЄС 
щодо наркотиків на 2013-2020 роки, 
прийнята Радою ЄС у 2012 році [4] та 
Програма юстиції на період з 2014 до 
2020 року, затверджена Регламентом Єв-
ропейського парламенту та Ради ЄС [5].

Укладеною у 2014 році Угодою про 
асоціацію між Україною, з однієї сторо-
ни, та Європейським Союзом, Євро-
пейським співтовариством з атомної 
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енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони в якості цілей асоціації, 
окрім інших, визначено й сприяння по-
ступовому зближенню Сторін, ґрунту-
ючись на спільних цінностях і тісних 
привілейованих зв’язках, а також погли-
блюючи зв’язок України з політикою 
ЄС та її участь у програмах та агент-
ствах, посилення співробітництва у 
сфері юстиції, свободи та безпеки з ме-
тою забезпечення верховенства права 
та поваги до прав людини і основопо-
ложних свобод. 

Статтею 21 Угоди передбачено, що 
Сторони співробітничають у питаннях, 
що стосуються боротьби з незаконним 
обігом наркотиків, ґрунтуючись на 
спільно погоджених принципах, що 
відповідають міжнародним конвенціям 
у цій сфері, при цьому беручи до уваги 
Політичну декларацію та Декларацію 
про керівні принципи скорочення по-
питу на наркотики, прийняті на двадця-
тій спеціальній сесії Генеральної Асам-
блеї Організації Об’єднаних Націй з 
боротьби з наркотиками у червні 1998 
року. Таке співробітництво спрямоване 
на боротьбу з незаконним обігом нар-
котиків, зменшення обсягів постачання, 
торгівлі та попиту на наркотики, бо-
ротьбу з наслідками для здоров’я та со-
ціальними наслідками наркозалежності, 
а також на більш ефективне запобіган-
ня відводу хімічних прекурсорів, що ви-
користовуються для нелегального ви-
робництва наркотиків та психотропних 
речовин. Сторони використовують не-
обхідні методи співробітництва для до-
сягнення зазначених цілей, забезпечу-
ючи збалансований та інтегрований 
підхід до зазначених питань [6].

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 2014 року «Про 
імплементацію Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої сторо-
ни» затверджено План заходів з імпле-

ментації Угоди про асоціацію між Укра-
їною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європейським Співто-
вариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, 
на 2014-2017 роки. Пунктом 65 цього 
плану передбачено підготовку пропо-
зицій щодо адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС у сфері 
обігу, боротьби з незаконним обігом 
наркотиків, прекурсорів та психотроп-
них речовин, в тому числі в рамках ви-
конання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режи-
му для України [7]. 

Поряд з іншим, успішність адапта-
ційного процесу залежить від якості  уз-
годження термінологічного апарату 
нормативно-правових актів. Зазначе-
ний напрям набуває особливої актуаль-
ності зважаючи на те, що окремі поло-
ження національного законодавства на 
сьогоднішній день не узгоджені із по-
ложеннями міжнародно-правових актів, 
ратифікованими Україною ще в мину-
лому столітті й, при цьому, потребують 
приведення у відповідність із сучасни-
ми нормами законодавства Європей-
ського Союзу.

Так, в пунктах 1 та 2 статті 3 Конвен-
ції ООН про боротьбу проти незакон-
ного обігу наркотичних засобів і пси-
хотропних речовин 1988 року (далі — 
Конвенція 1988 року) йдеться про необ-
хідність заборони низки діянь. Зокрема, 
в пункті 1 ст. 3 передбачені такі діяння як:

«(І) виробництво, виготовлення, екстрагу
вання, приготування, пропозиція, пропозиція з 
метою продажу, розповсюдження, продаж, по
стачання на будьяких умовах, посередниц
тво, переправлення, транзитне переправлен
ня, транспортування, імпорт або експорт 
будьякого наркотичного засобу чи будьякої 
психотропної речовини на порушення поло
жень Конвенції 1961 року, цієї Конвенції з по
правками або Конвенції 1971 року;

(ІІ) культивування опійного маку, кокаї
нового куща або рослини канабісу з метою ви
робництва наркотичних засобів на порушення 
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положень Конвенції 1961 року і цієї Конвенції 
з поправками;

(ІІІ) зберігання або купівлю будьякого нар
котичного засобу або психотропної речовини 
для цілей будьякого з видів діяльності, перелі
чених у підпункті (І) вище;

(ІV) виготовлення, транспортування або 
розповсюдження обладнання, матеріалів або 
речовин, зазначених у Таблиці I і Таблиці II, 
якщо відомо, що вони призначені для викори
стання з метою незаконного культивування, 
виробництва або виготовлення наркотичних 
засобів або психотропних речовин;

(V) організація, керівництво або фінансу
вання будьяких правопорушень, перелічених у 
підпунктах (І), (ІІ), (ІІІ) або (IV) вище» [8].

В пункті 2 статті 3 Конвенції 1988 
року передбачаються такі дії як: «зберіган
ня, придбання або культивування будьякого 
наркотичного засобу або психотропної речовини 
для особистого споживання на порушення поло
жень Конвенції 1951 року, Конвенції 1961 року 
з поправками або Конвенції 1971 року» [8].

При цьому, згідно неофіційного пе-
рекладу Конвенції 1988 року, який роз-
міщено на електронному порталі Вер-
ховної Ради України, перелічені у пунк-
ті 1 діяння, мають бути визнані «кримі-
нальними злочинами», а передбачені в 
пункті 2 — «правопорушеннями» [8]. 
Проте, зважаючи на відсутність у ві-
тчизняному законодавстві поняття 
«кримінальні злочини», виникає необ-
хідність з’ясувати, що саме має на увазі 
розглядуваний міжнародний документ.

 Офіційний переклад Конвенції під-
готовлений Секретаріатом директив-
них органів Відділу з питань міжнарод-
них договорів Управління Організації 
Об’єднаних Націй з наркотиків і зло-
чинності та публікується на шести офі-
ційних мовах Організації Об’єднаних 
Націй: англійській, арабській, іспан-
ській, китайській, російській та фран-
цузькій. У варіанті на російській мові у 
пункті 1 статті 3 Конвенції 1988 року так 
само йдеться про «уголовные престу-
пления» (укр.: кримінальні злочини — 
А. О.), а у пункті 2 — про «правонару-

шения» (укр.: правопорушення — А. О.), 
що не полегшує вирішенню поставле-
ного завдання [10, с. 87,89]. 

В той же час, в автентичному англо-
мовному варіанті Конвенції 1988 року і 
в пункті 1 і в пункті 2 статті 3 йдеться 
про необхідність віднесення наведених 
діянь у національному законодавстві 
країн до категорії «criminal offence» [11].  
Виникає необхідність узгодження вико-
ристаного в Конвенції 1988 року понят-
тя «criminal offence» із відповідними по-
няттями вітчизняного законодавства та 
з’ясування до якого з них мають бути 
віднесені наведені у пунктах 1 та 2 ст. 3 
цього документа діяння в національно-
му законодавстві.

Варто зазначити, що в англійській 
мові використовується ціла низка термі-
нів, якими позначаються правопору-
шення, злочини та інші делікти. Вони 
різняться як за змістом так і за географі-
єю використання. Так, наприклад, «mis-
demeanour» та «felony», позначаючи ок-
ремі види правопорушень традиційно 
використовуються в англосаксонській, 
в той час як «offence», «violation», «crime» 
переважно вживаються у романо-гер-
манській правовій сім’ї.

Слово «offence» перекладається як 
«порушення (чого-небудь); провина; 
правопорушення; злочин; військ. дис-
циплінарна провина» [12]. Це поняття 
розтлумачується у декількох значеннях: 
«A breach of  a law or rule; an illegal act. 
A thing that constitutes a violation of  
what is judged to be right or natural» [13] 
(укр.: порушення закону чи правила; незакон
ний акт. Будьщо, що є порушенням того, що 
вважається правильним та природнім — 
А. О.). Зважаючи на наведене тлума-
чення цього поняття, воно скоріше від-
повідає вживаному у національній пра-
вовій системі поняттю «правопорушен-
ня» ніж поняттю «злочин».

Слово «criminal» перекладається як 
прикметник: «злочинний, криміналь-
ний» [12]. Воно розтлумачується як «Re-
lating to crime. Relating to crime as opposed 
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to civil matters» (укр.: пов’язаний із злочином. 
Такий що відноситься до злочину на відміну від 
цивільних справ — А. О.) [13]. Отже це сло-
во використовується для підкреслення 
наявності ознак злочинного. 

Зважаючи на наведені вище пере-
клад та тлумачення слів «сriminal» та «of
fence», логічно припустити, що в Конвен-
ції 1988 року йдеться про необхідність 
віднесення відповідних діянь до категорії 
правопорушень, при чому правопору-
шень саме кримінальних. Тобто най-
ближчим вітчизняним аналогом терміну 
«criminal offence», вжитому у Конвенції 
1988 року, скоріше буде не «правопору-
шення» та не «кримінальний злочин», а 
саме «кримінальне правопорушення». 
Проте для набуття впевненості в такому 
твердженні доцільно звернутись до ві-
тчизняного розуміння цих термінів.

Поняття «кримінальний злочин», як 
вже зазначалось, не вживається у ві-
тчизняному законодавстві та вочевидь 
не може вважатись коректним, зважаю-
чи на те, що прикметник «криміналь-
ний» не додає  іменнику «злочин» жод-
ної додаткової  (не притаманної остан-
ньому) ознаки. Отже подібне словоспо-
лучення є аналогічним горезвісному 
виразу «масло масляне».

Поняття «правопорушення» за сво-
єю суттю охоплює діяння, що порушу-
ють встановлений законом (у широко-
му його розумінні), порядок реалізації 
прав, свобод та інтересів, а також здійс-
нення обов’язків. Будь-яка невідповід-
ність фактичних обставин юридичним 
приписам має трактуватися як правопо-
рушення з урахуванням особливостей 
методів правового регулювання су-
спільних відносин, у яких реалізуються 
права, свободи та інтереси, виконують-
ся обов’язки [9, с. 46].

Таке розуміння поняття «правопо-
рушення» може підлягати навіть більш 
широкому тлумаченню. Зокрема, варто 
погодитись із В. М. Куцом, котрий ви-
значає «правопорушення» як спричи-
нення шкоди законним правам та інтер-

есам особистості, суспільства чи держа-
ви незалежно від того, чи усвідомлює 
особа, котра вчинила злочин, зазначе-
ний факт, та від її деліктоздатності, що 
тягне за собою не лише юридичну від-
повідальність, а і застосування інших 
засобів правового реагування [14, с. 67]. 
«Кримінальне правопорушення» при 
цьому розглядається як родове поняття 
відносно злочинів й кримінальних про-
ступків та як один з видів правопору-
шень. Під «кримінальним правопору-
шенням» пропонується розуміти про-
типравне діяння, що спричинило кон-
флікт стосовно завдання одним із його 
учасників суттєвої шкоди іншому або 
створення загрози настання такої шко-
ди, правовим наслідком якого є перед-
бачені законом заходи криміналь-
но-правового реагування з метою 
розв’язання цього конфлікту [14, с. 68]. 
Фактично бачимо, що згідно наведено-
го підходу, поняттям «кримінальні пра-
вопорушення» цілком логічно охоплю-
ються злочини та кримінальні про-
ступки. При цьому, незважаючи на пев-
ні відмінності у визначенні «криміналь-
ного правопорушення», більшість ві-
тчизняних науковців дотримуються 
позиції віднесення до його різновидів 
злочину та кримінального проступку 
[16, с. 355–356; 17, с. 156]. 

Наведене бачення поняття «кримі-
нальне правопорушення», на наш по-
гляд, найбільшою мірою відповідає ан-
гломовному терміну «criminal offence». 

Поряд з іншим, звернення до англо-
мовного тексту Конвенції 1988 року 
дозволяє зробити висновок про те, що 
остання не містить імперативних при-
писів щодо віднесення передбачених в 
пункті 1 статті 3 діянь у сфері обігу нар-
котичних засобів до одного, а передба-
чених в пункті 2 статті 3 — до іншого 
видів кримінальних правопорушень, як 
це можна було припустити з аналізу 
україномовного та російськомовного 
перекладів цього документа. Змістовна 
різниця між пунктом 1 та пунктом 2 
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статті 3 Конвенції 1988 року вочевидь 
полягає у імперативності чи дискрецій-
ності повноважень держав — учасниць 
щодо визнання тих чи інших діянь кри-
мінальними правопорушеннями. 

Додаткове підтвердження цьому мож-
на знайти в Рамковому  рішенні Ради Єв-
ропейського Союзу від 25 жовтня 2004 ро-
ку, яким встановлюються мінімальні пра-
вила стосовно складових елементів зло-
чинів та санкцій у сфері незаконного 
обігу наркотичних засобів [3]. В пункті 2 
статті 2 цього, узгодженого із положення-
ми Конвенції 1988 року, документа йдеть-
ся про необов’язковість встановлення 
кримінального покарання за незаконні дії 
щодо наркотичних засобів, вчинені для їх 
особистого споживання.

Підсумовуючи викладене, варто від-
мітити наступне.

1. Неофіційний україномовний ва-
ріант перекладу Конвенції 1988 року є 
некоректним, дещо спотворює істин-
ний зміст цього міжнародного доку-
менту та може спричинити помилки в 

процесі приведення національного за-
конодавства у сфері протидії незакон-
ному обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів та пре-
курсорів у відповідність до міжнарод-
них стандартів та законодавства ЄС. 

2. Закріплене в пунктах 1 та 2 статті 3 
англомовної версії Конвенції 1988 року 
поняття «criminal offence» відповідає ви-
користовуваному в національному за-
конодавстві термінологічному словос-
полученню «кримінальне правопору-
шення» та має відповідним чином пере-
кладатись українською мовою. 

3. Операції з наркотичними засоба-
ми, психотропними речовинами чи їх 
аналогами, перелічені у пункті 1 статті 3 
Конвенції 1988 року, мають бути визна-
ні кримінальними правопорушеннями 
обов’язково. В той же час державам — 
учасницям надано право самостійного 
прийняття рішення щодо визнання або 
невизнання дій, перелічених у пункті 2 
статті 3 Конвенції 1988 року криміналь-
ними правопорушеннями. 
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З метою виконання міжнародних 
зобов’язань у Кримінальний кодекс 
України (КК України) було внесено змі-
ни, які передбачають матеріальні під-
стави застосування до юридичних осіб 
заходів кримінально-правового харак-
теру (Розділ XVI-1). КК України було 
доповнено цією структурною части-
ною Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом ві-
зового режиму для України стосовно 
відповідальності юридичних осіб» від 
23 травня 2013 р. [1]. Згодом зміни були 
внесені Законом України «Про забезпе-
чення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій те-
риторії України» від 15 квітня 2014 р. [2]. 
Спроби змінити кримінальний закон 
України у цій частині здійснювалися й 

раніше. Так, Верховною Радою Украї-
ни 11 червня 2009 р. було прийнято За-
кон «Про відповідальність юридичних 
осіб за вчинення корупційних правопо-
рушень» [3]. Проте він втратив чинність 
на підставі Закону України «Про ви-
знання такими, що втратили чинність, 
деяких законів України щодо запобіган-
ня та протидії корупції» від 21 грудня 
2010 р. [4]. Відповідні зміни було внесе-
но і в Кримінальний процесуальний 
кодекс України (КПК України). Однак, 
на відміну від КК України, КПК Украї-
ни не містить самостійної структурної 
частини, в якій були б сконцентровано 
норми щодо процедури застосування 
до юридичних осіб заходів криміналь-
но-правового характеру. Незважаючи 
на нормативне забезпечення відповід-
ного інституту кримінального та кримі-
нального процесуального права, все ж 
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застосування відповідних норм просува-
ється досить кволо, що обумовлюється 
різними чинниками, серед яких — недо-
сконалість відповідного законодавства.

У кримінально-правовій літературі 
проблема застосування до юридичних 
осіб заходів кримінально-правового ха-
рактеру також є доволі новою. Її дослі-
дженням займалися такі науковці, як 
Є. Ю. Антонова,  А. С. Беніцький, 
В. К. Гри щук, О. О. Дудоров, С. Г. Дьо-
мін,  К. П. Задоя,  О. О. Книженко, 
О. О. Комоско, В. М. Куц, О. О. Ми-
хайлов, А. В. Наумов, А. С. Нерсесян, 
О. Ф. Пасєка, А. В. Савченко, І. В. Сит-
ковський, В. С. Сотніченко, В. О. Туля-
ков,  М. І. Хавронюк,  Г. З. Яремко, 
А. М. Ященко та інші. Однак здебіль-
шого вчені зосереджують увагу на до-
цільності та недоцільності встановлен-
ня кримінальної відповідальності юри-
дичних осіб, а також на концептуаль-
них засадах застосування до них захо-
дів кримінально-правового характеру. 
Втім проблема видів таких заходів у 
теорії кримінального права залишаєть-
ся маловивченою. 

Насамперед, зауважимо, що зазви-
чай міжнародні документи, учасником 
яких є Україна, не містять положень 
про види покарань, що можуть застосо-
вуватися до юридичних осіб у разі вчи-
нення злочину її уповноваженою осо-
бою. У них зазвичай вказується, що до 
юридичних осіб мають бути застосова-
ні ефективні, пропорційні та перекон-
ливі кримінальні або некримінальні 
санкції [5; 7; 9; 13; 15; 19; 22]. Лише у 
деяких з них міститься вказівка про до-
цільність передбачення за корупційні 
злочини таких покарань, як штрафу та 
конфіскації майна [7; 9; 17]. Таким чи-
ном, кожна держава на власний розсуд 
може визначати перелік тих покарань, 
що можуть застосовуватися до юридич-
них осіб. В Україні, враховуючи квазі-
кримінальний характер відповідально-
сті юридичних осіб, до них можуть за-
стосовуватися «квазіпокарання» — заходи 

кримінально-правового характеру. При 
цьому  законодавець України підкрес-
лює, що незважаючи на текстуальний 
збіг окремих покарань та заходів кримі-
нально-правового характеру («застосу
вання заходів кримінально-правового 
характеру» та «призначення покарання»). 

Зауважимо, що заходи криміналь-
но-правового характеру, які можуть за-
стосовуватися до юридичних осіб, за 
своєю суттю є адміністративними стяг
неннями. Однак у зв’язку з тим, що ці за-
ходи застосовуються за наявність пре-
дикату — злочину фізичної особи 
(уповноваженої особи юридичної осо-
би) — вони передбачені у КК України. 
Отже, така властивість, зокрема, обу-
мовлює й назву «квазікримінальна від-
повідальність юридичних осіб», якої 
ніби немає, яка є уявною, а саме найме-
нування може використовуватися у тео-
рії кримінального права.

Згідно зі ст. 96-6 КК України до 
юридичних осіб судом можуть бути за-
стосовані такі заходи кримінально-пра-
вового характеру: штраф, конфіскація 
майна, ліквідація. Насамперед, зауважи-
мо, що порядок розміщення заходів 
кримінально-правового  характеру 
(ст. 96-6 КК України), а також розташу-
вання статей цього Кодексу, які спочат-
ку визначають підстави застосування 
штрафу (ст. 96-7 КК України), конфіс-
кації майна (ст. 96-8 КК України), лікві-
дації (ст. 96-9 КК України), порушує 
логіку побудови кримінально-правово-
го припису. На нашу думку, спочатку 
доцільно передбачити основі заходи 
кримінально-правового характеру 
(штраф та ліквідацію), а далі — додат-
ковий захід (конфіскацію майна). 

Штраф згідно з ч. 1 ст. 96-7 КК Ук-
раїни — це грошова сума, що сплачу-
ється юридичною особою на підставі 
судового рішення. У наступних частих 
цієї статті визначено порядок обчис-
лення розміру штрафу, який залежить 
від того, було чи не було одержано не-
правомірну вигоду або можна чи ні об-



Загиней З. А. Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 
за Кримінальним кодексом України

35

числити розмір цієї вигоди. Так, якщо 
неправомірну вигоду було одержано, 
суд застосовує штраф, виходячи з 
двократного розміру цієї вигоди (ч. 2 
ст. 96-7 КК України). У разі коли непра-
вомірну вигоду не було одержано, або її 
розмір неможливо обчислити, суд, за-
лежно від ступеня тяжкості злочину, 
вчиненого уповноваженою особою 
юридичної особи, призначає штраф, 
визначений у розмірах, передбачених 
у ч. 3 ст. 96-7 цього Кодексу. Урахову-
ючи положення ч. 2 ст. 96-6 КК Укра-
їни, в якій передбачено поділ заходів 
кримінально-правового характеру на 
основні та додаткові, а також підстави 
застосування ліквідації як заходу кри-
мінально-правового характеру (ст. 96-9 
цього  Кодексу),  відзначимо,  що 
штраф — це основний захід кримі-
нально-правового характеру, що 
може застосовуватися до юридичної 
особи за вчинення її уповноваженою 
особою будь-якого зі злочинів, перед-
бачених у ст. 96-3 КК України. Проте 
цей висновок попередній. 

Проаналізувавши ст. 96-7 КК Украї-
ни, відзначимо, що основним критері-
єм, який покладено в основу визначен-
ня розміру штрафу як заходу кримі-
нально-правового характеру, є неправо
мірна вигода. Однак у цій статті не 
міститься вказівки з приводу того, в 
якому значення використовується від-
повідний термінологічний зворот та чи 
можна у цьому разі послуговуватися за-
конодавчою дефініцією поняття «не-
правомірна вигода», передбаченому у 
ст. 1 Закону України «Про запобігання 
корупції» [12]. Нагадаємо, що згідно з 
ч. 1 цього Закону неправомірна виго-
да — це грошові кошти або інше май-
но, переваги, пільги, послуги, нематері-
альні активи, будь-які інші вигоди нема-
теріального чи негрошового характеру, 
які обіцяють, пропонують, надають або 
одержують без законних на те під-
став [12]. Згідно з Законом України 
«Про відповідальність юридичних осіб 

за корупційні правопорушення» пропо-
нувалося застосовувати до юридичних 
осіб штраф без прив’язки до розміру 
неправомірної вигоди (хабара) [3], хоча 
сам закон стосувався протидії саме ко-
рупційним правопорушенням. 

Загальноприйнятим правилом тлу-
мачення у випадку, коли у законі вико-
ристовується термін, визначення якого 
закріплено в іншому нормативно-пра-
вовому акті, є таким: значення відповід-
ного поняття у цьому нормативно-пра-
вовому акті може відрізнятися у випад-
ку, якщо в самому законі міститься вка-
зівка на це. Що стосується поняття «не-
правомірна вигода» у КК України, то 
його визначення міститься у примітці 
ст. 160 «Підкуп виборця, учасника ре-
ферендуму», примітці 2 ст. 354 «Підкуп 
працівника підприємства, установи чи 
організації», примітці ст. 364-1 «Злов-
живання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-пра-
вової форми» цього Кодексу). При цьо-
му у двох останніх примітках дефініції 
поняття «неправомірна вигода» іден-
тичні із дефініцією відповідного понят-
тя, передбаченого у Законі України 
«Про запобігання корупції», яка наводи-
лася вище. Водночас дефініція поняття 
«неправомірна вигода» у примітці 
ст. 160 КК України відрізняється від по-
передніх, насамперед тим, що така ви-
года повинна мати виключно майно-
вий характер, оскільки обмежена зако-
нодавцем вартісним критерієм (їх вар-
тість перевищує три відсотки розміру 
мінімальної заробітної плати). В іншо-
му ж дефініція поняття «неправомірна 
вигода» у примітці ст. 160 та у примітці 2 
ст. 354, примітці ст. 364-1 — ідентичні. 
Відтак, на нашу думку, законодавець об-
межив зміст поняття «неправомірна ви-
года» у всьому КК України значенням 
відповідного поняття у Законі України 
«Про запобігання корупції». Тому у 
ст. 96-7 цього Кодексу поняття «непра-
вомірна вигода» має такий же зміст, 
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який передбачений для нього у Закон 
України «Про запобігання корупції». 

Ураховуючи це, штраф як захід кри-
мінально-правового характеру є над-
звичайно обмеженим у застосуванні до 
юридичних осіб. На нашу думку, цей 
захід може застосовуватися до юридичних 
осіб лише у випадку вчинення корупційних зло
чинів, предметом яких є неправомірна 
вигода (злочинів, передбачених у чч. 1, 
2 ст. 368-3 «Підкуп службової особи 
юридичної особи приватного права не-
залежно від організаційно-правової 
форми», чч. 1, 2 ст. 368-4 «Підкуп осо-
би, яка надає публічні послуги», ст. 369 
«Пропозиція, обіцянка або надання не-
правомірної вигоди службовій особі» та 
ст. 369-2 «Зловживання впливом» 
КК України), а також злочину, передбачено
го ст. 160 «Підкуп виборця, учасника ре-
ферендуму» КК України. 

Водночас якщо системно проаналі-
зувати положення ст.ст. 96-7 та 96-9 цьо-
го Кодексу, доходимо висновку, що за 
вчинення уповноваженою особою зло-
чинів, передбачених у ст. 209 «Легаліза-
ція (відмивання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом» та ст. 306 «Викори-
стання коштів, здобутих від незаконного 
обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів, прекурсорів, 
отруйних чи сильнодіючих речовин або 
отруйних чи сильнодіючих лікарських 
засобів» КК України, до юридичної осо-
би не може бути застосовано ні штраф 
(оскільки неправомірна вигода не висту-
пає предметом відповідних складів зло-
чинів), ні ліквідація (оскільки у ст. 96-9 
КК України, в якій наведено вичерпний 
перелік злочинів, за вчинення яких може 
застосовуватися цей захід криміналь-
но-правового характеру, відсутні злочи-
ни, передбачені ст.ст. 209 та 306 цього 
Кодексу) як основні заходи криміналь-
но-правового характеру. Вбачається, що 
така ситуація є істотним недоліком зако-
нодавчої регламентації застосування та-
ких заходів до юридичних осіб та є про-
галиною кримінально-правового регу-

лювання, яка вимагає якнайшвидшого 
виправлення.

Як було зазначено вище, розмір 
штрафу як заходу кримінально-право-
вого характеру залежить від того, було 
чи не було одержано неправомірну ви-
году або можна чи ні обчислити розмір 
цієї вигоди. Вказуючи у ч. 1 ст. 96-7 
КК України на те, що суд застосовує 
штраф, виходячи з двократного розмі-
ру незаконно одержаної неправомірної 
вигоди, законодавець використовує 
при цьому єдиний критерій: неправо-
мірна вигода має бути одержана. На від-
міну від неї, у ч. 2 цієї статті визначено 
диференційовані розміри штрафу як 
заходу кримінально-правового характе-
ру, які можуть застосовуватися судом у 
випадку, коли неправомірну вигоду не 
було одержано, або її розмір неможли-
во обчислити. 

На нашу думку, використання у ч. 1 
ст. 96-7 КК України єдиного критерію 
обчислення розміру штрафу має пев-
ний недолік. Нагадаємо, що законода-
вець визнає кримінально караним не 
лише надання (одержання) неправомір-
ної вигоди, а й пропозицію (прийняття 
пропозиції), обіцянку (прийняття обі-
цянки) її надати. Тому можна уявити 
ситуацію (і вона є абсолютно реаль-
ною), коли неправомірну вигоду не 
було одержано (вона лише була запро-
понована або обіцяна уповноваженою 
особою юридичної особи), однак її 
розмір можна обчислити з урахуванням 
конкретних обставин кримінального 
провадження (наприклад, коли уповно-
важена особа у бесіді висловила пропо-
зицію або пообіцяла надати конкретну 
суму неправомірної вигоди або написа-
ла її розмір на папері, що зафіксовано 
на фото- чи відеозйомці або підтвер-
джено іншими доказами). У такому ви-
падку суд при обчисленні штрафу по-
винен виходити з розмірів, визначених 
у ч. 2 ст. 96-7 КК України, який зале-
жить від ступеня тяжкості вчиненого 
злочину та визначається законодавцем 
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у мінімальних та максимальних межах з 
урахуванням такого грошового еквіва-
лента, як неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян. Відтак у такому ви-
падку розмір неправомірної вигоди 
може бути значно більшим, ніж розмір 
штрафу як заходу кримінально-право-
вого характеру, що не забезпечує вико-
нання вимоги міжнародних документів 
про як ефективність та співрозмірність 
покарань (за законодавством Украї-
ни — заходів кримінально-правового 
характеру), що застосовуються до юри-
дичних осіб. 

Звернемо увагу й на тому, чи можна 
вважати штраф «універсальним» захо-
дом кримінально-правового характеру, 
що може застосовуватися у всіх без ви-
нятку випадках. На перший погляд — 
так. Як відомо, за вчинення одного зло-
чину фізичною особою може призна-
чатися одне основне покарання. Оче-
видно, таке ж правило слід використо-
вувати і щодо юридичних осіб: за наяв-
ності підстави, визначеної у ст. 96-3 
КК України щодо юридичної особи 
може застосовуватися лише один захід 
кримінально-правового  характеру: 
штраф або ліквідація. Ураховуючи те, 
що у ст. 96-9 цього Кодексу передбаче-
но вичерпний перелік злочинів, у разі 
вчинення будь-якого з них до юридич-
ної особи застосовується ліквідація (ім-
перативне формулювання «застосову-
ється»), доходимо висновку, що штраф 
як захід кримінально-правового харак-
теру не може застосовуватися до юри-
дичної особи за вчинення її уповнова-
женою особою будь-якого злочину, 
передбаченого у ст. 96-9 КК України.  

Ліквідація як захід криміналь-
но-правового характеру до юридичних 
осіб регламентується у ст. 96-9 КК Ук-
раїни, в якій наводиться вичерпний пе-
релік злочинів, за вчинення яких упов-
новаженою особою вона може застосо-
вуватися. Зауважимо, що перелік цих 
злочинів є майже ідентичний від тих 
переліків, що визначені законодавцем у 

пп. 3, 4 ч. 1 ст. 96-3 цього Кодексу. Вод-
ночас ліквідація не може застосовувати-
ся за вчинення уповноваженою особою 
злочинів, передбачених ст. 209 «Легалі-
зація (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом», ст. 306 «Викори-
стання коштів, здобутих від незаконного 
обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів, прекурсорів, 
отруйних чи сильнодіючих речовин або 
отруйних чи сильнодіючих лікарських 
засобів», чч. 1, 2 ст. 368-3 «Підкуп служ-
бової особи юридичної особи приват-
ного права незалежно від організацій-
но-правової форми», чч. 1, 2 ст. 368-4 
«Підкуп особи, яка надає публічні послу-
ги», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або 
надання неправомірної вигоди службо-
вій особі», ст. 369-2 «Зловживання впли-
вом» КК України.

Проаналізувавши перелік злочинів, 
за вчинення яких уповноваженою осо-
бою до юридичної особи може засто-
совуватися ліквідація як захід кримі-
нально-правового характеру, вбачаєть-
ся такий недолік: він не відповідає переліку 
злочинів, які є підставою застосування до юри
дичних осіб заходів кримінальноправового 
характеру (п. 4 ч. 1 ст. 96-3 КК України). 
Так, відповідно до ст. 96-9 цього Кодек-
су ліквідація може застосовуватися до 
юридичної особи за вчинення її упов-
новаженою особою злочину, передба-
ченого ст. 436-2 «Виготовлення, поши-
рення комуністичної, нацистської сим-
воліки та пропаганда комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів» КК України, 
у той час як у переліку злочинів, що є 
підставою застосування до юридичних 
осіб заходів кримінально-правового ха-
рактеру (п. 4 ч. 1 ст. 96-3 цього Кодексу) 
цей злочин не передбачений. Очевид-
но, що за наявності такої колізії слід на-
давати перевагу нормі, що визначає за-
гальні підстави застосування до юри-
дичних осіб заходів кримінально-пра-
вового характеру. А тому очевидно, що 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 4362 
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КК України, ліквідація як захід кримінально 
правового характеру застосовуватися не може.

У Законі України «Про відповідаль-
ність юридичних осіб за вчинення ко-
рупційних правопорушень» було пе-
редбачено, що ліквідація юридичної 
особи здійснюється в порядку, передба-
ченому Законом України «Про держав-
ну  реєстрацію  юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців» (ч. 2 ст. 7) [3]. 
На відміну від нього, у ст. 96-9 КК Украї-
ни не встановлено, в якому порядку здійс-
нюється ліквідація юридичної особи як 
заходу кримінально-правового характеру. 
Вважаємо за доцільне в ч. 2 цієї статті вка-
зати, що ліквідація застосовується до 
юридичної особи у порядку, визначено-
му Цивільним кодексом України.

Враховуючи соціально-політичну 
ситуацію у нашій державі, вважаємо за 
доцільне «реанімувати» положення ч. 3 
ст. 7 Закону України «Про відповідаль-
ність юридичних осіб за вчинення ко-
рупційних правопорушень», в якій пе-
редбачалося, що у разі якщо юридична 
особа здійснює діяльність у галузі, що 
має стратегічне значення для безпеки 
держави, ліквідація до неї не застосову-
ється [3]. Однак відповідне положення 
доцільно привести у відповідність з ре-
гулятивним законодавством [13] та пе-
редбачити, що ліквідація не застосову-
ється до юридичної особи, яка має 
стратегічне значення для економіки і 
безпеки держави. 

Ліквідація є основним заходом кри-
мінально-правового характеру. У ви-
падках, передбачених у ст. 96-8 КК Ук-
раїни, ліквідація може застосовуватися з 
конфіскацією майна (додатковий захід 
кримінально-правового характеру). За-
гальний порядок ліквідації юридичних 
осіб визначається ЦК України та Гос-
подарським кодексом України. Ліквіда-
ція, як зазначено у них, може відбувати-
ся й у примусовому порядку — за рі-
шенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК Украї-
ни). Майнові претензії кредиторів задо-
вольняються з майна юридичної особи. 

ЦК України визначає черговість задо-
волення вимог кредиторів. Згідно зі 
ст. 112 цього Кодексу у разі ліквідації 
платоспроможної юридичної особи 
вимоги її кредиторів задовольняються у 
такій черговості: 1) у першу чергу задо-
вольняються вимоги щодо відшкодуван-
ня шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю, та 
вимоги кредиторів, забезпечені заста-
вою чи іншим способом; 2) у другу чергу 
задовольняються вимоги працівників, 
пов’язані з трудовими відносинами, ви-
моги автора про плату за використання 
результату його інтелектуальної, творчої 
діяльності; 3) у третю чергу задовольня-
ються вимоги щодо податків, зборів 
(обов’язкових платежів); 4) у четверту 
чергу задовольняються всі інші вимоги. 

Таким чином, після задоволення 
всіх вимог кредиторів майна юридич-
ної особи може не виявитися, а тому 
фактичне виконання конфіскації майна 
як додаткового заходу криміналь-
но-правового характеру може виявити-
ся неможливим або ускладненим.

Отже, підводячи підсумок дослі-
дження у цій статті, зробимо такі основні 
висновки:

1. Законодавець припустився суттє-
вих вад, формулюючи заходи кримі-
нально-правового характеру, що можуть 
застосовуватися до юридичних осіб, які 
можуть ускладнювати або унеможлив-
лювати їх застосування на практиці.

2. Поняття «неправомірна вигода» у 
ст. 96-7 КК України має такий же зміст, 
як і в Законі України «Про запобігання 
корупції».

3. Штраф як захід кримінально-пра-
вового характеру може застосовуватися до 
юридичних осіб лише у випадку вчинення коруп
ційних злочинів, предметом яких є непра-
вомірна вигода (злочинів, передбачених 
у чч. 1, 2 ст. 368-3 «Підкуп службової 
особи юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-пра-
вової форми», чч. 1, 2 ст. 368-4 «Підкуп 
особи, яка надає публічні послуги», 
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ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або на-
дання неправомірної вигоди службовій 
особі» та ст. 369-2 «Зловживання впли-
вом» КК України), а також злочину, перед
баченого ст. 160 «Підкуп виборця, учасни-
ка референдуму» КК Укра їни. Водночас 
штраф не може застосовуватися за вчи-
нення уповноваженою особою злочи-
нів, перелічених у ст. 96-9 КК України.

4. За вчинення уповноваженою осо-
бою злочинів, передбачених у ст. 209 
«Легалізація (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом» та ст. 306 
«Використання коштів, здобутих від не-
законного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів, 
прекурсорів, отруйних чи сильнодію-
чих речовин або отруйних чи сильно-
діючих лікарських засобів» КК Украї-
ни, до юридичної особи не може бути 
застосовано ні штраф, ні ліквідація як 
основні заходи, а відтак і конфіскація 
майна як додатковий захід криміналь-
но-правового характеру.

5. Перелік злочинів, за вчинення 
яких може бути застосована ліквідація 
(ст. 96-9 КК України) не відповідає пе-
реліку злочинів, які є підставою засто-
сування до юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру (п. 4 
ч. 1 ст. 96-3 КК України). Ліквідація мо-
же застосовуватися до юридичної осо-
би за вчинення її уповноваженою осо-
бою злочину, передбаченого ст. 436-2 
«Виготовлення, поширення комуніс-
тичної, нацистської символіки та про-

паганда комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталі-
тарних режимів» КК України, у той час 
як у переліку злочинів, що є підставою 
застосування до юридичних осіб захо-
дів кримінально-правового характеру 
(п. 4 ч. 1 ст. 96-3 цього Кодексу) цей 
злочин не передбачений. За наявності 
такої колізії слід надавати перевагу нор-
мі, що визначає загальні підстави засто-
сування до юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру. 

6. Запропоновано у ч. 1 ст. 96-9 
КК України передбачити, що ліквідація 
не застосовується до юридичної особи, 
яка має стратегічне значення для еконо-
міки і безпеки держави, а в у ч. 2 цієї стат-
ті вказати, що ліквідація застосовується 
до юридичної особи у порядку, визначе-
ному Цивільним кодексом України. 

Виявлені та проаналізовані вище 
недоліки формулювання у статтях 
КК України заходів кримінально-пра-
вового характеру, що можуть застосову-
ватися до юридичних осіб, далеко не 
єдині. Подальше вивчення, а тим біль-
ше фактичне застосування таких захо-
дів може «оголити» й інші проблеми як 
технічного, так і змістовного характеру, 
які утруднюють, а то й унеможливлю-
ють їх застосування до юридичних 
осіб. Тому висновки, одержані у цій 
статті, можуть бути використані для по-
дальшого вивчення проблем застосу-
вання до юридичних осіб заходів кри-
мінально-правового характеру. 
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Aктуaльнicть теми доcлiдження. 
Важливим напрямом політики у сфері 
виконання покарань, які не пов’язані з 
позбавленням волі є приведення зако-
нодавства і практики виконання таких 
покарань до міжнародних стандартів. 
Сучасна кримінально-виконавча систе-
ма має бути зорієнтована на вирішення 
завдань регулювання умов та порядку 
виконання і відбування покарань, ви-
значення ефективних засобів виправ-
лення засуджених. Стандарти та прави-
ла ООН та Європейські пенітенціарні 
правила рекомендують забезпечити 
правопорядок під час виконання пока-
рань непов’язаних з позбавленням волі 
не лише заходами стягнення, а й захо-
дами заохочення задля стимулювання 
правослухняної поведінки засуджених. 

Тому, в умовах дисбалансу законо-
давства України набуває актуальності 
питання розвитку та пошуку нових 
шляхів удосконалення застосування за-

ходів заохочення до засуджених, які від-
бувають покарання не пов’язані з поз-
бавленням волі. У процесі відбування 
кримінальних покарань заходи заохо-
чення є вагомим інструментом, що спо-
нукають засуджених виправитись і змі-
нити своє життя. 

Cтупiнь наукової розробки теми 
доcлiдження. Дослідженням проблем 
виконання покарань не пов’язаних із 
позбавленням волі присвячені праці та-
ких видатних науковців як І. Г. Богати-
рьова, О. І. Богатирьової, М. Г. Вербен-
ського, О. О. Барабаш, А. Х. Степанюка, 
О. М. Джужі, Т. А. Денисової, В. Г. Ли-
холоба, В. О. Меркулової, І. С. Михалко, 
О. В. Ткачової,  В. М. Трубникова, 
І. С. Яковець, О. Г. Колба, С. І. Халимо-
на тa інших.

Метою даної теми дослідження є 
аналіз законодавства, що визначає осо-
бливості покарань не пов’язаних із поз-
бавленням волі, розкриття поняття за-
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ходів заохочення, їх класифікацію та 
порівняльну характеристику застосу-
вання заходів заохочення до засудже-
них у європейських країнах та в Україні. 

Виклад основних положень. Су-
часна кримінально-виконавча політика 
України характеризується зменшенням 
сфери застосування покарань пов’яза-
них із ізоляцією злочинця від суспіль-
ства і відповідно розширенням практики 
застосування покарань альтернативних 
позбавленню волі. Означений процес 
має беззаперечний вплив на вдоскона-
лення як науки кримінально-виконавчо-
го права, так і практики виконання і від-
бування вказаних покарань.

Проголошений в Конституції Украї-
ни основний принцип згідно з яким лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінні-
стю вимагає від національної системи 
виконання покарань створення належ-
них механізмів його забезпечення [1]. 
З метою реалізації найвищих цінностей 
людини, її прав, свобод, інтересів багато 
країн світу запровадили в кримінальний 
і кримінально-виконавчий кодекси по-
карання, альтернативні позбавленню 
волі, застосування яких, як показав час, є 
найбільш гуманним і виправданим захо-
дом, що сприяє досягненню мети пока-
рання, а саме виправлення, ресоціаліза-
цію засудженого [2, с. 446].

Дослідження кримінальних покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі, а та-
кож заходів заохочення до засуджених і 
проведення на основі них пенітенціарної 
реформи в Україні є як ніколи на часі. 
Аналогічні дослідження успішно здійс-
нювалися і здійснюються в багатьох краї-
нах світу (Англії, Польщі, Голландії та 
ін.). Тому, досліджуючи дану тему, ми вва-
жаємо, що наявний закордонний досвід 
доцільно було б використати у змінах до 
вітчизняного законодавства.

Порядок виконання покарань не 
пов’язаних із позбавлення волі регла-
ментується статтями 36–46 Криміналь-

но-виконавчого кодексу України (далі — 
КВК України), а також Інструкцією про 
порядок виконання покарань, не пов’я-
заних з позбавленням волі, та здійснен-
ня контролю щодо осіб, засуджених до 
таких покарань затвердженої наказом 
Державного департаменту України з пи-
тань виконання покарань від 19.12.2003. 
№ 270 [3]. Традиційно до таких видів по-
карання відносяться: виправні роботи, 
громадські роботи, позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю, штраф.

Звертаючись до теми дослідження, 
варто вказати, що у процесі відбування 
кримінальних покарань заходи заохо-
чення є важливим інструментом, що 
спонукають засуджених виправитися і 
змінити своє життя. Існують різні точки 
зору науковців на дану проблему. Ціка-
вим є погляди О. М. Джужі та І. Г. Бога-
тирьова, які зазначають, що застосуван-
ня заходів заохочення має на меті здійс-
нення виховного впливу на тих осіб, які 
були заохоченні завдяки об’єктивній 
оцінці їхньої поведінки [4, с. 611].

Одна з найбільш відомих сучасних 
дослідниць О. О. Барабаш, сформулю-
вала визначення правового заохочення, 
як правовий засіб впливу на поведінку 
суб’єктів права [5, с. 78]. Науковець за-
значає, що ознаки заохочення як право-
вого засобу впливу на поведінку суб’єк-
тів права характеризується первинними і 
вторинними ознаками. Первинні ознаки 
правового заохочення: 1) правове заохо-
чення є різновидом правових стимулів, 
що впливає на мотиваційно-вольовий 
складник поведінки суб’єктів права шля-
хом задоволення їхніх потреб та інтере-
сів; 2) підставою для застосування захо-
дів правового заохочення є заслуга, яка 
виражається в усвідомленому сумлінно-
му виконанні суб’єктом права його 
обов’язків, і в досягненні соціально ко-
рисних результатів, що перевищують 
звичайні вимоги, які ставляться до них. 

Вторинними (секундарними) озна-
ками правового заохочення є: 1) цілі 
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правового заохочення, які полягають у: 
а) приватному спонуканні, тобто у сти-
мулюванні подальшої правомірної по-
ведінки заохочуваного суб’єкта права; 
б) загальному спонуканні, тобто в орі-
єнтуванні інших учасників суспільних 
відносин на здійснення заслуг і сумлін-
них вчинків; 2) взаємовигідність право-
вого заохочення і для заохочуваних 
суб’єктів, і для суб’єктів, які його вста-
новлюють; 3) реалізація правових за-
охочень через процедуру правозастосу-
вання [5, с. 8].

М. Г. Вербенський виокремлює такі 
ознаки правового заохочення: 1) реак-
ція на заслужену правову поведінку, під 
яким розуміється сумлінний правовий 
вчинок; 2) пов’язано із суто добровіль-
ним вчинком; 3) дуже дієвий юридич-
ний стимул; 4) реалізується шляхом 
правозастосування; 5) різновидом сти-
мулювання [6, с. 4]. Тому, варто зазна-
чити, що з точки зору кримінально-ви-
конавчого права заохочення — це захо-
ди впливу, які застосовуються до засу-
джених за певні успіхи у роботі, навчан-
ні і виявляються у зовнішньому схва-
ленні відповідних дій засудженого.

Чинний КВК України визначає пев-
ну систему заходів заохочення, що за-
стосовуються до осіб, які притягнуті до 
кримінальної відповідальності. Якщо 
проаналізувати за яким критерієм зако-
нодавець класифікує заходи заохочен-
ня, що застосовуються до засуджених, 
то, перш за все, це за ступенем ізоляції 
засудженої особи від суспільства на:

1. Заходи заохочення, що застосо-
вуються до осіб, які відбувають пока-
рання не пов’язані з позбавленням волі.

2. Заходи заохочення, що застосо-
вуються до осіб, які тримаються в умо-
вах ізоляції [7, с. 145].

Аналогічної позиції дотримується 
І. Г. Богатирьов, класифікуючи заходи 
заохочення виходячи з встановленої 
класифікації в КВК України. Він ви-
окремлює заходи заохочення, які засто-
совуються до осіб, які відбувають пока-

рання у виді позбавлення волі та заходи 
заохочення, які застосовуються до осіб, 
які відбувають покарання непов’язані із 
позбавленням волі [8, с. 267].

А. Х. Степанюк та І. С. Яковець 
умовно заходи заохочення поділяють на 
дві групи: перша заходи морально-орга-
нізаційного характеру (подяка, достро-
кове зняття раніше накладеного стягнен-
ня, нагородження похвальною грамо-
тою, умовно-дострокове звільнення); 
друга — заходи матеріально-грошового 
характеру (грошова премія, нагороджен-
ня цінними подарунками, переведення 
на поліпшені умови тримання, дозвіл 
додатково витрачати гроші для при-
дбання продуктів харчування і предметів 
першої потреби) [9, с. 430].

Аналізуючи підходи вчених до кла-
сифікації, не варто забувати про законо-
давчо закріплені норми, щодо застосу-
вання до засуджених заходів заохочення. 
Варто зауважити, що в КВК України, а 
саме у статті 130, визначається перелік 
тих заходів заохочення, які застосову-
ються до осіб, які відбувають покарання 
пов’язані із ізоляцією особи від суспіль-
ства. Видається слушним питання, чи 
закріплено в КВК України, перелік захо-
дів заохочення, які застосовуються до 
осіб, які відбувають покарання не пов’я-
заних із позбавленням волі?

Чинним КВК України та Інструкці-
єю про порядок виконання покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі та здійс-
нення контролю щодо осіб, засуджених 
до таких покарань взагалі не передбача-
ється застосування заходів заохочення 
до цих видів покарань, що, на нашу дум-
ку, гальмує процес застосування практи-
ки заохочувальних заходів до засудже-
них в українському законодавстві у по-
рівнянні з країнами Європейського Со-
юзу. Одразу ж, виникає питання чим 
викликаний такий підхід законодавця?

На нашу думку, це насамперед пов’я-
зано з тим, що такі види злочинів є 
менш небезпечними для суспільства, 
відбування таких видів покарань здійс-
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нюється у більш скорочені терміни, що 
зменшує ризик вчинення повторних 
злочинів. Виправні роботи — єдиний 
вид покарання, який передбачає можли-
вість застосування заходів заохочення до 
засуджених. Так стаття 46 КВК України 
передбачає, що уповноважений орган з 
питань пробації може застосовувати 
такі заходи заохочення: зразкову пове-
дінку та сумлінне ставлення до праці: 
подання до суду матеріалів на засудже-
ного щодо умовно-дострокового звіль-
нення або зарахування часу щорічної 
відпустки у строк відбування покаран-
ня [10]. Доцільно зазначити, що поряд із 
наведеним власник підприємства, уста-
нови, організації або уповноважений 
ним орган щодо засуджених до пока-
рання у виді виправних робіт може за-
стосовувати заходи заохочення, перед-
бачені законодавством про працю (ч. 1 
ст. 46 КВК України).

Розглядаючи питання про заходи 
заохочення до осіб, які відбувають по-
карання не пов’язані з позбавленням 
волі, варто розглянути практику євро-
пейських країн. Доволі цікаві погляди 
на дану проблему було запропоновано 
польськими дослідниками. Один із та-
ких, Явуш Долоцький, який у своєму 
науковому доробку вказує про всеобме-
женість заходів заохочення у польсько-
му законодавстві [11, с. 195]. Хоча 
близькість кордонів та схожість націо-
нальних особливостей Польщі та Укра-
їни є доволі значними, проте варто за-
значити, що різниця у кримінально-ви-
конавчому законодавстві цих двох дер-
жав простежується.

20 лютого 2015 р. був прийнятий 
Закон про внесення змін до Криміналь-
но-виконавчого кодексу Республіки 
Польща (далі — КВК РП) та до деяких 
інших законів, що був підписаний Пре-
зидентом Польщі 12.03.2015, а 20.03.2015 
опублікований у Збірнику за конів 
(Dziennik Ustaw) під номером 396. За-
пропоновані зміни є чи не найсерйоз-
нішими поправками до КВК РП з мо-

менту набрання ним чинності, тобто з 
1 вересня 1998 р. Хоча важко говорити 
загалом про «революцію» в цій сфері, од-
нак саме такий характер мають рішення, 
що стосуються, наприклад, посилок 
[12, с. 194].  Відповідно  до  чинного 
КВК РП положення, які стосуються ряду 
заохочень до осіб, які відбувають пока-
рання пов’язані із позбавленням волі 
дещо розширені, порівняно з україн-
ським законодавством. Відповідно до 
статті 138 цього кодексу, закріплено 15 
видів заохочення до осіб, які відбувають 
покарання пов’язані з позбавленням волі.

Art. 138. Katalog nagród (стаття 138. 
Перелік заохочень), який закріплює на-
ступі норми, що, на нашу думку, визна-
чають гуманізацію законодавства Поль-
щі. Цікавими для дослідження є такі за-
ходи заохочення до засуджених: «8) доз-
віл на вихід з тюрми без нагляду, на 
строк, що не перевищує один раз в 
14 днів; 9) похвала; … 11) дозвіл на пе-
редачу особі, зазначеній засудженого 
подарунка; 12) дозвіл на проведення по-
бачення у власному одязі; 13) дозвіл на 
отримання додаткової посилки продо-
вольства; … 15) дозвіл на телефонні 
дзвінки засудженого, з платою вказаною 
ним особі на рахунок установи» [13].

Щодо дослідження практики засто-
сування заходів заохочення до осіб, які 
відбувають покарання не пов’язані з 
позбавленням волі, то законодавство 
Польщі закріпило наступні положен-
ня — це насамперед штраф, який є од-
ним із передумов виконання покарання, 
яке не пов’язане з позбавлення волі засу-
дженого. Зміни і поправки до законодав-
ства Польщі сприяли виокремленню та-
ких видів заохочень як зменшення розмі-
ру штрафу, у порядку встановлення су-
дом обставин, що сприятимуть гуманіза-
ції поведінки засудженого [13, с. 12].

Окрім цього, хоча КВК РП і не 
містить положень про громадські робо-
ти, проте парламентом видається ряд за-
конодавчих актів, які в свою чергу вста-
новлюють такий вид покарань. Соціалі-
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зація особи-злочинця у Польщі є пріо-
ритетом, але виходячи з проблеми гро-
мадських робіт і способів їх застосування, 
варто сказати, що громадські роботи є 
ефективним засобом боротьби зі зло-
чинністю. Скорочення терміну виконан-
ня засудженим на громадських роботах, є 
ніби засобом заохочення, хоча підставою 
для такого застосування є сімейний стан, 
наявність захворювання, причини сум-
лінного виконання покладеної роботи. 
Таке скорочення, можливе на 1 годину за 
тиждень виконаних громадських робіт.

Порівнюючи законодавства Поль-
щі та України, у сфері застосування за-
ходів заохочень, безумовно варто вказа-
ти на прогалини, як в одному так і в ін-
шому законодавстві. Процес реформу-
вання розпочатий, тому, на нашу думку, 
заходи заохочення повинні закріплю-
ватися за кожним видом покарання, не 
пов’язаного з позбавлення волі. Оскіль-
ки такі заходи заохочення є вагомим ін-
струментом, що спонукають засудже-
них виправитись і змінити своє життя. 

Вартим уваги є кримінально-вико-
навче законодавство Великої Британії. 
Відповідно до їхнього законодавства 
громадські роботи призначаються як 
дорослим, так і неповнолітнім як міра 
покарання, альтернативна позбавлен-
ню волі: а) за наявності згоди засудже-
ного на цю альтернативну санкцію й 
бажання виконувати всі приписані вимо-
ги; б) при впевненості суду у відповідно-
сті особистісних рис винного зазначе-
ному покаранню. Загальна кількість го-
дин, яка повинна бути відпрацьована 
повнолітнім злочинцем протягом року, 
складає 40–240 годин. Для неповноліт-
ніх вона може досягати максимум 120 
годин. Роботи виконуються у вільний 
час правопорушника, як правило ввечері 
та у вихідні дні, й обов’язково під нагля-
дом офіцера пробації [14, с. 108].

Вважається, що громадські роботи 
сприяють самодисципліні винного, по-
кращенню мотивації його поведінки. 
Однак із метою зведення до мінімуму 

потенційного ризику вчинення особою 
нового злочину або будь-якої іншої 
протиправної поведінки службою про-
бації здійснюється постійний нагляд за 
засудженим та застосовуються заходи 
заохочення до осіб, які сумлінно вико-
нують громадські роботи. 

Правопорушники виконують різно-
манітні громадські роботи, як-то: приби-
рання, оформлення й наведення поряд-
ку в парках, скверах, садах, на вулицях; 
фарбування заборів і ремонт громад-
ських будівель; виробництво в майстер-
нях служби пробації товарів широкого 
вжитку на продаж; вирощування овочів 
для літніх людей; надання допомоги лю-
дям похилого віку та догляд за хворими; 
участь у реалізації соціальних програм 
місцевих громад тощо. Призначене по-
карання вимагає, щоб засудженому при-
значалася активна роль у виконанні пе-
редбачених завдань.

Висновки. Досліджуючи поруше-
ну проблему, варто вказати, що Україна 
прагнучи інтегруватися до Європей-
ського Союзу має за обов’язок здійсни-
ти докорінні зміни у пенітенціарній 
системі, спрямовані на приведення до 
відповідності процесу застосування за-
ходів заохочення до засуджених міжна-
родним правилам та стандартам.

Розглядаючи поняття заходів заохо-
чення, різні науковці по різному тракту-
ють дане визначення, проте узагальню-
ючи під заходами заохоченням осіб за-
суджених за покарання не пов’язані з 
позбавленням волі варто визначити як 
правові засоби стимулювання правосві-
домої поведінки засудженого, що ма-
ють на меті сприяти виховному оціню-
ванню своєї небезпечної поведінки та в 
подальшому унеможливити повторне 
вчинення таких протиправних дії.

Отже, для реформування криміналь-
но-виконавчого законодавства України, 
нам варто звертатися, до практики євро-
пейських країн (наприклад, Польщі, Ве-
ликої Британії та інших), які безпосеред-
ньо більше деталізовано регулюють за-
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стосування заходів заохочення до осіб, 
які відбувають покарання не пов’язані із 
позбавленням волі. Ми вважаємо, що 
потрібно вжити на державному рівні за-
ходів щодо: 1) розроблення і впрова-
дження науково-дослідних програм з 
застосування заходів заохочення до та-
ких видів покарань, як виправні роботи, 
громадські роботи та інші покарання не 
пов’язані із позбавленням волі; 2) вико-
ристання досвіду таких європейських 

країн, як Польщі та Великої Британії та 
інших, а саме розширити систему за-
охочувальних засобів на законодавчому 
рівні, як до засуджених за покарання, які 
не пов’язані із позбавлення волі, так і за 
покарання пов’язані із позбавленням 
волі; 3) удосконалення системи сти-
мулювання засуджених до правомірної 
поведінки, шляхом закріплення широ-
кого переліку заходів заохочення у ві-
тчизняному законодавстві.
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На основі дослідження нормативно-
го-правового закріплення відносин з 
розподілу та контролю державних фі-
нансових ресурсів в України, міжнарод-
них рекомендацій асоціації вищих ор-
ганів фінансового контролю з забезпе-
чення стандартів контролю над потока-
ми фінансових ресурсів, а також науко-
вих досліджень, основною правовою 
проблемою державного фінансового 
контролю в України залишається зако-
нодавча недосконалість існуючої систе-
ми нормативно-правових актів. Згадана 
система функціонує без профільного 
правового акту, який би в своїх нормах 
встановлював основні поняття держав-
ного фінансового контролю, визначав 
принципи існування та функціонування 
системи, регламентував діяльність систе-
ми органів зовнішнього та внутрішнього 
державного фінансового контролю з 
чітким розподілом повноважень, за-
вдань, функції і меж контролю, тощо.

В Лімській декларації керівних 
принципів аудиту державних фінан-
сів, яка була прийнята на ІХ Конгресі 
Міжнародної організації вищих орга-
нів контролю державних фінансів 
(INTOSAI) в жовтні 1977 р., зазнача-

ється, що контроль державних фінансів 
не є самоціллю, а виступає обов´язко-
вим елементом регуляторної системи, 
мета якої полягає у своєчасному вияв-
ленні відхилень від прийнятих стандар-
тів, порушень принципів законності, 
ефективності, доцільності й економ-
ності управління фінансовими ресурса-
ми, що дозволяло б у кожному конкрет-
ному випадку внести відповідні корек-
тиви, посилити відповідальність упов-
новажених осіб, отримати відшкоду-
вання збитків та перешкодити або, 
принаймні, ускладнити повторення ви-
явлених порушень у майбутньому [1].

На даний час у правовій системі 
України відсутній спеціальний базовий 
законодавчий акт з регулювання дер-
жавного фінансового контролю. Нато-
мість, свого часу були здійснені дві 
спроби з метою правового врегулюван-
ня відносин у сфері державного фінан-
сового контролю на рівні закону. Зо-
крема, до Верховної Ради України були 
внесені проекти законів України «Про 
систему державного фінансового кон-
тролю в Україні» від 03 червня 2002 р. 
№ 1131 [2] (далі за текстом — «законо-
проект № 1131») та «Про державний 
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фінансовий контроль» від 08 лютого 
2008 р. № 2020 [3]. 

Аналіз цих законопроектів засвід-
чує, що вони не втратили актуальність і 
на теперішній час, оскільки, досі відсут-
ня системи фінансового контролю 
України як єдине ціле, так і належне 
правове забезпечення її функціонуван-
ня. Діюча система державного фінансо-
вого контролю характеризується наяв-
ністю окремих, відособлених елементів 
без об’єднання їх загальними принци-
пами, що на практиці породжує дублю-
вання повноважень контролюючих 
суб’єктів, неузгодженість контроль-
но-перевіркових заходів та зниження 
ефективності фінансового контролю в 
цілому. Вказані законопроекти містили 
визначення поняття і змісту фінансово-
го контролю, критерії розмежування 
державного фінансового контролю на 
внутрішній та зовнішній на основі існу-
ючих міжнародних стандартів, виок-
ремлення основних принципів органі-
зації та здійснення фінансового контр-
олю, визначення системи органів дер-
жавного фінансового контролю, тощо.

Позитивним аспектом законопро-
екту № 1131, на наш погляд, можна вва-
жати спробу запровадження сучасного 
понятійно-категоріального апарату дер-
жавного фінансового контролю, визна-
чення змісту видів, функцій, основних 
завдань суб’єктів фінансового контро-
лю, тощо.

Діяльність у сфері державного фі-
нансового контролю має бути спрямо-
вана на реалізацію фінансової політики 
держави, створення умов для фінансо-
вої стабілізації. Такими, насамперед, є 
розробка, затвердження і виконання 
бюджетів усіх рівнів та позабюджетних 
фондів, а також контроль за фінансо-
вою діяльністю державних підприємств 
і установ, державних банків та корпора-
цій. Фінансовий контроль з боку держа-
ви недержавного сектору економіки по-
винен обмежуватись лише сферою ви-
конання грошових зобов’язань перед 

державою, включаючи сплату податків, 
здійснення інших платежів, дотримання 
законності і доцільності витрачання на-
даних або бюджетних субсидій і креди-
тів, а також дотримання встановлених 
правил організації грошових розрахун-
ків, введення обліку та звітності [4, ст. 6].

Водночас, державний фінансовий 
контроль має також включати виконан-
ня обов’язків суб’єктами фінансових 
правовідносин перед державою; пере-
вірку правильності і доцільності вико-
ристання та збереження фінансових 
ресурсів підприємствами, установами і 
організаціями, що є в їх розпорядженні; 
дотримання існуючих правил здійснен-
ня фінансових операцій.

Окремі завдання та призначення 
державного фінансового контролю на 
практиці реалізуються за умови раціо-
нальної організації і функціонування 
відповідного ефективного механізму, 
юридичного закріплення та постійного 
вдосконалення форм державного фі-
нансового контролю.

Під державним фінансовим контро-
лем слід розуміти сукупність законодав-
чо встановлених форм та методів, ме-
тою якої є захист фінансово-кредитної 
системи держави в аспекті дотримання 
фінансової дисципліни спрямованої на 
раціональне, ефективне, цільове та еко-
номне використання фінансових ре-
сурсів держави.

Одним з важливих елементів фінан-
сово-кредитної системи, як відомо, є ка-
тегорія фінанси. Сучасна інтерпретації 
даної категорії ґрунтується на основі 
аналізу та узагальнення історичного 
досвіду, де на кожному конкретному 
проміжку часу фінансові ресурси краї-
ни наділялися низкою певних особли-
востей. В результаті цього були сфор-
мовані різноманітні погляди щодо за-
значеної категорії в економічній та пра-
вовій науці. Більшість представників 
цих галузей науки з ряду певних при-
чин беззаперечно вважають, що фінан-
си є похідними від держави не беручи 
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при цьому до уваги виникнення та роз-
виток товарно-грошових відносин. Пе-
реважно категорія «фінанси» розгляда-
ються виключно через призму держав-
них фінансових ресурсів в грошовій 
формі. В результаті цього, на наш по-
гляд, звужується їх зміст; оскільки розу-
міння фінансів виключно як грошових 
коштів породить обмеження в розумін-
ні змісту об’єкта державного фінансо-
вого контролю. За відповідної умови 
значна частина фінансових правовід-
носин не буде підпадати під сферу 
контролю держави.

Варто зазначити, що досі в україн-
ському законодавстві не сформовано 
єдиного підходу до визначення поняття 
і змісту фінансів. Наприклад, Бюджет-
ним кодексом України від 08 липня 
2010 р. № 2456-VI запроваджено два 
терміни: фінансові ресурси та бюджет-
ні кошти. У пункті 1 частини 1 статті 2 
даного кодексу міститься визначення 
бюджету як плану формування та вико-
ристання фінансових ресурсів для за-
безпечення завдань і функцій, що здій-
снюються відповідно органами держав-
ної влади, органами влади Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування протягом бюджетного 
періоду. В подальших нормах Бюджет-
ного кодексу відсутні будь-які законода-
вчі тлумачення фінансових ресурсів. 
Бюджетним законодавством, як відомо, 
регулюються відносини, що виникають 
у процесі складання, розгляду, затвер-
дження, виконання бюджетів. У зв’язку з 
цим під фінансовими ресурсами в бю-
джетних правовідносинах необхідно ро-
зуміти надходження та витрати до дер-
жавного та місцевого бюджетів в грошо-
вій формі — бюджетні кошти [5].

Одночасно із законодавчим закрі-
пленням терміну «бюджетні кошти» в 
Законі України «Про відкритість вико-
ристання публічних коштів» від 11 лю-
того 2015 р. № 183-VIII вживається по-
няття «публічні кошти», яке за своїм 
змістом є синонімом терміну «бюджетні 

кошти». Згідно пункту 2 частини 1 стат-
ті 1 вказаного закону публічними кош-
тами є кошти державного бюджету, бю-
джету Автономної Республіки Крим та 
місцевих бюджетів, кредитні ресурси, 
надані під державні та місцеві гарантії, 
кошти Національного банку України, 
державних банків, державних цільових 
фондів, Пенсійного фонду України фо-
ндів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, а також кошти 
суб’єктів господарювання державної і 
комунальної власності, отримані ними 
від їхньої господарської діяльності [6].

В частині 1 статті 333 Господарсько-
го кодексу України від 16 січня 2003 р. 
№ 436-IV виокремлено фінанси суб’єк-
тів господарювання, які є самостійною 
ланкою національної фінансово-кре-
дитної системи з індивідуальним круго-
обігом коштів, що забезпечує покриття 
витрат виробництва продукції (робіт, 
послуг) і одержання прибутку [7]. Згада-
не законодавче тлумачення формує 
лише часткове бачення категорії «фі-
нансів», навіть, беручи до уваги особли-
вість їх використання суб’єктами госпо-
дарювання. У відповідному визначенні 
важко погодитися з ознакою індивіду-
ального кругообігу коштів, оскільки ре-
зультатом залишається отримання су-
купного суспільного доходу, що об’єд-
нує в собі всі існуючі на конкретному 
проміжку часу фінансові ресурси. Не 
вказується про обов’язок для суб’єктів 
господарювання про сплату законодав-
чо встановлених платежів, не зазнача-
ються інші види витрат підприємства, 
наприклад, сплата заборгованості, 
сплата завданих збитків та інше.

В чинних нормативно-правових ак-
тах України фінансами вживається у 
значеннях: фінансові ресурси, фінансо-
ва основа, фінансові активи, національ-
на фінансово-кредитна система, пу-
блічні кошти, кошти та ін. Між відпо-
відними поняттями не існує єдиного 
підходу; кожне цих понять відображає 
лише частину змісту категорії фінанси 
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в межах суспільних відносин, які регу-
люються. Чітке законодавче визначен-
ня змісту фінансів дасть можливість за-
безпечити раціональну діяльність орга-
нів державного фінансового контролю.

Головну складову державного фі-
нансового контролю становлять не фі-
нанси як основоположна форма та пе-
редумова виникнення і функціонування 
державного фінансового контролю. 
Основною умовою існування держав-
ного фінансового контролю, на наш 
погляд, виступають суспільні процеси з 
формування, накопичення, розподілу 
та перерозподілу сукупного суспільно-
го доходу органами державної влади. 
В свою чергу, відсутність єдиного зако-
нодавчого підходу в розуміння категорії 
«фінансів» ускладнює відносне 
виокремлення суб’єктів державного фі-
нансового контролю. Тому проблема-
тика розуміння фінансів як категорії, 
поняття, ознаки та іншого, не втратило 
своєї актуальності і потребує подаль-
шого дослідження.

Цільове, раціональне, ефективне та 
економне використання фінансових 
ресурсів, отриманих в результаті розпо-
ділу валового внутрішнього доходу та/
або національного багатства забезпечу-
ється виключно збалансованою систе-
мою органів фінансового контролю на 
державному, муніципальному та при-
ватному рівнях. У цьому випадку така 
збалансованість передбачає: наявність 
профільних законів з регулювання 
формування, розподілу і контролю фі-
нансових активів на різних рівнях; 
узгоджену вертикальну систему органів 
контролю з чітко окресленим об’ємом 
повноважень, завдань, функцій, прав та 
обов’язків; підвищення рівня довіри су-
спільства до проведення державними 
органами контрольних заходів; реаліза-
ція міжнародних зобов’язань та пропо-
зицій по здійсненню державного фі-
нансового аудиту тощо.

Державний фінансовий контроль є 
однією із найважливіших функцій дер-

жавного управління, значення якої де-
далі зростає. Лише належне викори-
стання контролю в управлінні держав-
ними фінансовими ресурсами дасть 
можливість створити необхідні переду-
мови для здійснення в державі ефектив-
ної економічної політики. Тому розбу-
дова цілісної системи фінансового 
контролю є важливим кроком у забез-
печенні функціонування системи дер-
жавної влади й викликає особливе заці-
кавлення як у теоретичному, так і в 
практичному плані [8].

Організація контролю потребує чіт-
кого визначення суб’єктів контролю. 
Суб’єктами фінансового контролю ви-
ступають органи державної влади залеж-
но від рівня ініціювання, а також інститу-
цій незалежного фінансового контро-
лю. Фінансовий контроль в Україні 
здійснюється органами законодавчої і 
виконавчої влади, спеціальними органа-
ми державного фінансового контролю, 
а також недержавними спеціалізованими 
організаціями. Особлива роль у здійс-
ненні державного фінансового контро-
лю належить спеціалізованим органам 
державної виконавчої влади з управлін-
ня фінансами, для яких сама фінансова 
діяльність є основною [9, ст. 52].

На даний час діяльність контроль-
них установ здійснюється за відсутності 
чіткої взаємодії. Державний фінансо-
вий контроль на практиці діє не як єди-
на система, а існує у формі відокремле-
них ланок. Останні, як правило, в авто-
номному режимі виконують властиві їм 
завдання і функції, які визначаються 
численними законодавчими актами, 
указами Президента України, постано-
вами уряду та іншими нормативно-пра-
вовими актами. Зрозуміло, що у таких 
умовах в системі державного фінансо-
вого контролю мають місце неузгодже-
ність, дублювання, відсутність взаємо-
дії, а іноді й суперечності. Це, насампе-
ред, призводить до недостатньої ефек-
тивності в діяльності органів фінансо-
вого контролю, розпорошення та над-
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мірного витрачання людських і фінан-
сових ресурсів, правових й методоло-
гічних колізій. В результаті одні й ті ж 
об’єкти контролю протягом певного 
відліку часу перевіряються неодноразо-
во, інші — взагалі не контролюються. 
Діюча система державного фінансово-
го контролю не враховує сучасних реа-
лій, суперечить принципам побудови 
демократичної держави і потребує не-
відкладних та якісних реформувань ді-
ючої системи контролю.

Загалом систему органів державного 
фінансового контролю можна класифі-
кувати за трьома основними, незалеж-
ними і непов’язаними групами. Перша 
група складається з органів зовнішньо-
го (наприклад, Рахункова палата) та 
внутрішнього фінансового контролю. 
Відповідна система побудована на ос-
нові ролі та місця державних органів під 
час здійснення державного фінансового 
контролю та об’єкта контрольних дій. 
Друга група складається з органів загаль-
ної контрольної компетенції та відомчих 
органів контролю, основою якої висту-
пає сукупність повноважень у сфері дер-
жавного фінансового контролю.

На основі сукупних наукових знань 
та системи нормативно-правових актів 
можна виокремити третю групу, яка ха-
рактеризується суб’єктною приналеж-
ністю органів в системі державного фі-
нансового контролю. Відповідна група 
складається з парламентських (Верхо-
вна Рада України; комітети та тимчасові 
спеціальні комісії Верховної Ради Укра-
їни; Рахункова палата), президентських 
(Президент України; консультативні, 
дорадчі та інші допоміжні органи і 
служби, створені Президентом України 
для виконання своїх функцій в межах 
коштів державного бюджету, напри-
клад, Адміністрація Президента Украї-
ни; Рада національної безпеки і оборо-
ни України), урядових (Кабінет Міні-
стрів України, Міністерство фінансів 
України та підпорядковані йому Дер-
жавна аудиторська служба України, 

Державна казначейська служба Украї-
ни, Державна фіскальна служба Украї-
ни, Державна служба фінансового мо-
ніторингу) та банківських органів (На-
ціональний банк України) державного 
фінансового контролю.

В роботі вказується на відсутність 
профільного нормативно-правового 
акту з державного фінансового контро-
лю, де однієї із особливих ознак є регу-
лювання діяльність системи органів зо-
внішнього та внутрішнього державного 
фінансового контролю з чітким розпо-
ділом повноважень, завдань, функції і 
меж контролю. Чинне система право-
вих актів з регулювання повноважень, 
завдань і функцій органів державного 
фінансового контролю в своїх нормах 
передбачає дублювання повноважень. 
Наприклад, Міністерство фінансів 
України у відповідності до підпункту 16 
пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положен-
ня про Міністерство фінансів України» 
від 20 серпня 2014 р. № 375 забезпечує 
управління державним та гарантованим 
державою боргом[10]. В свою чергу Ра-
хункова палата згідно частини 1 стат-
ті 110 Бюджетного кодексу України від 
08 липня 2010 р. № 2456-VI реалізує 
контроль за утворенням, обслуговуван-
ням і погашенням державного бор-
гу [11]. На перший погляд положення 
вище вказаних норм виступають ду-
блювання повноважень органів в систе-
мі державного фінансового контролю. 
При врахуванні міжнародних стандар-
тів по розмежування фінансового 
контролю на внутрішній та зовнішній 
контроль, положення статті 7 Закону 
України «Про Рахункову палату» від 
02 липня 2015 р. № 576-VII[12], де Ра-
хункова палата здійснює фінансовий 
аудит та аудит ефективності щодо дер-
жавних внутрішніх та зовнішніх запо-
зичень, державних гарантій, обслугову-
вання і погашення державного та гаран-
тованого державою боргу, і підпунк-
ту 40 пункту 4 постанови Кабінету Міні-
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стрів України «Про затвердження По-
ложення про Міністерство фінансів 
України» від 20 серпня 2014 р. № 375 в 
якому визначений вичерпний перелік 
управлінських функцій Міністерства фі-
нансів України щодо державного боргу. 
Загадані вище норми встановлюють 
проведення контрольних заходів з роз-
межуванням об’єму впливу та контролю, 
що передбачає дублювання завдань та 
функцій. Це передбачає наявність ана-
логічних повноважень в системі органів 
державного фінансового контролю на 
законодавчому рівні, що породжує  дво-
рівневий контролю з метою забезпечен-
ня ефективного управління національ-
ним багатством держави. Одне і теж пов-
новаження реалізовується по-різному ор-
ганом державного фінансового контро-
лю в залежності від законодавчо визна-
чених завдань та місця в системі. Але 
одночасне існування дворівневого кон-
тролю може призвести до неефектив-
ності в діяльності органів державного 
фінансового контролю, нераціональним 
використанням ресурсів виділених на за-
безпечення контролю, уповільненням 
формування та розподілу фінансових 
ресурсів і беззаперечно, формування 
правових та методологічних проблематик.

Дублювання повноважень в сфері 
державного фінансового контролю 
особливо чітко прослідковується в сис-
темі Міністерства фінансів України та 
державних органів, які спрямовуються 
та координуються цим міністерством: 
Державна аудиторська служба України, 
Державна казначейська служба Украї-
ни, Державна фіскальна служба Украї-
ни, Державна служба фінансового мо-
ніторингу. Дана система побудована 
таким чином, що підзвітні органи 
сформовані і функціонують для забез-
печення завдань міністерства без на-
лежного розмежування їх функцій і 
компетенції в частині здійснення влас-
не фінансового контролю.

Отже, до основних недоліків систе-
ми державного фінансового контролю, 

як показав аналіз практики, відносяться: 
існуючий фіскальний характер більшо-
сті контрольно-перевірочних проце-
дур; переважання заходів подальшого 
(наступного) контролю над попереднім 
контролем; неусвідомленість важливо-
сті внутрішнього фінансового контро-
лю; низький рівень дієвості механізму 
адміністративних стягнень; зростання 
фінансових порушень у сфері викори-
стання бюджетних коштів. 

Правове забезпечення функціону-
вання фінансової системи України в су-
часних умовах, на наше переконання, 
потребує вдосконалення в частині зако-
нодавчих реформ з регулювання дер-
жавного фінансового контролю. Сто-
совно належного правового забезпе-
чення існує необхідність в прийнятті та 
введенні в дію органічної сукупності 
правових актів з регулюванню держав-
ного фінансового контролю або, як 
альтернатива, проведення комплексу 
заходів з кодифікації існуючої групи 
нормативно-правових актів, які визна-
чають функції, завдання, права та 
обов’язки органів державного фінансо-
вого контролю, встановлюють умови 
та порядок його здійснення, визначать 
понятійно-категоріальний апарат тощо. 
Вдосконалення правового регулювання 
відносин у фінансово-кредитній систе-
мі України вимагає змістовного підходу 
у формуванні стандартів діяльності 
суб’єктів сектору державного фінансо-
вого контролю. Система відносин дер-
жавного фінансового контролю на 
правовому рівні залишається нероз-
межованою на зовнішній та внутрішній 
контроль, що в свою чергу, породжує 
дублювання повноважень відповідних 
державних органів.

Організаційна проблематика дер-
жавного фінансового контролю може 
бути вирішена шляхом формування 
вертикальної системи органів держав-
ного фінансового контролю з чітким 
визначенням кола суб’єктів та об’єктів 
контрольних відносин. Також, згадана 
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ред. д.ю.н. проф. П. В. Діхтієвського. — К.: 
ЦП «Компринт», 2014. — 154 с.
10. Постановa Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про Мініс-
терство фінансів України» від 20.08.2014 р. 
№ 375 — [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/375-2014-%D0%BF.
11. Бюджетний кодекс України від 
08.07.2010 р. № 2456-VI — [Електронний 
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система повинна бути наділена достат-
нім рівнем як фінансової, так і функціо-
нальної незалежності з метою проведен-
ня якісного аудиту державних фінансів. 
На наш погляд, існування профільних 
суб’єктів зовнішнього та внутрішнього 

державного контролю без допоміжних 
організацій, надав би системі ознак чіт-
кості та прозорості в реалізації функції із 
забезпечення контролю над формуван-
ням, розподілом та перерозподілом фі-
нансових ресурсів держави.
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Події, які відбуваються в Україні, 
ставлять перед науковцями завдання 
стосовно необхідності розгляду понят-
тя, системи та структури сектору безпе-
ки та оборони України, визначення сут-
нісних характеристик елементів, які 
входять до неї, їх завдань та повнова-
жень. У відповідності до ч. 3 ст. 17 Кон-
ституції України, забезпечення держав-
ної безпеки і захист державного кордо-
ну України покладаються на відповідні 
військові формування та правоохорон-
ні органи держави, організація і поря-
док діяльності яких визначаються зако-
ном. У ст. 2 Закону України «Про дер-
жавний кордон України» передбачено, 
що охорона державного кордону Укра-
їни на суші, морі, річках, озерах та ін-
ших водоймах покладається на Держав-
ну прикордонну службу України [1]. Ці 
положення підтверджують загальне ро-
зуміння, що прикордонна служба (в де-

яких державах — прикордонні війська, 
прикордонна охорона, прикордонна 
сторожа), призначені для охорони сухо-
путних та морських кордонів держави. 

Законодавець надає великої ваги 
охороні державного кордону, оскільки 
вона «є невід’ємною частиною загаль-
нодержавної системи забезпечення на-
ціональної безпеки» [2]. Разом з тим іс-
нує гостра необхідність комплексного 
реформування системи забезпечення 
національної безпеки та створення 
ефективного сектору безпеки і оборо-
ни України серед напрямків забезпе-
чення якого унормування структури і 
складу сектору безпеки і оборони, сис-
теми управління, координації та взаємо-
дії його органів [3].

Варто відмітити, що питання націо-
нальної безпеки, системи органів що її 
забезпечують, їх місця в механізмі дер-
жави розглядали у своїх працях достат-
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ньо науковців. Можемо виділити дослі-
дження В. Білоуса, І. Бінька, В. Горбулі-
на, В. Косевцова, Г. Костенка, Є. Крав-
ця, Н. Нижник, М. Панова, Г. Почепцо-
ва, Г. Ситника, В. Українчука та ін., які 
розглядали, як правило, її загальнотео-
ретичні положення. Дослідження пи-
тання поняття, складових, сутності при-
кордонної безпеки, місця та ролі в її за-
безпеченні Державної прикордонної 
служби України ми знаходимо у працях 
О. Ананьїна, В. Ліпкана, М. Литвина, 
Р. Ляшука, М. Михеєнка, В. Серватюка, 
П. Шишоліна. Окремо слід відмітити 
комплексне дослідження цих питань 
проведене В. Зьолкою [4]. Разом з тим в 
останні роки відбулось багато змін в цій 
сфері, що й зумовлює актуальність на-
шого дослідження.

Метою цієї статті є дослідження 
місця Державної прикордонної служби 
України в державному механізмі з огля-
ду на підходи, що склались в сфері нор-
мотворчої діяльності нашої країни та 
практики її втілення у життя в секторі 
безпеки та оборони на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу. Згід-
но ст. 6 Закону України «Про Державну 
прикордонну службу України» даний 
елемент державного механізму є право-
охоронним органом спеціального при-
значення [5]. Поряд з цим, в окремих 
нормативно-правових актах, Державна 
прикордонна служба України згадуєть-
ся як один з видів військових форму-
вань та відноситься до елементів воєн-
ної організації нашої держави. Тому 
встановлення місця Державної прикор-
донної служби України в державному 
механізмі необхідно розпочати  з роз-
гляду сутності та співвідношення таких 
понять, як: «воєнна організація держа-
ви», «сектор безпеки та оборони» та 
«правоохоронний орган спеціального 
призначення». Відразу слід зауважити, 
що на сьогоднішній день норматив-
но-правові акти по різному визначають 
ці поняття. Так, поняття воєнної органі-
зації держави ми знаходимо у Законі 

України «Про основи національної без-
пеки України» де у ст. 1 зазначається, 
що воєнна організація держави — су-
купність органів державної влади, вій-
ськових формувань, утворених відпо-
відно до законів України, діяльність 
яких перебуває під демократичним ци-
вільним контролем з боку суспільства і 
безпосередньо спрямована на захист 
національних інтересів України від зов-
нішніх та внутрішніх загроз [2]. 

Як видно з наведеного вище визна-
чення, та розуміння суті цього держав-
ного явища, основними характерними 
рисами, що визначають сутність понят-
тя воєнної організації нашої держави, 
перш за все є:

1) побудова в установленому поряд-
ку системи органів і підрозділів, основу 
яких складають військові формування;

2) наділення переважної більшості 
співробітників системи статусом вій-
ськовослужбовців;

3) регламентація відносин, що вини-
кають в результаті реалізації співробіт-
никами своїх прав і обов’язків, здійсню-
ється на основі законодавства про вій-
ськовослужбовців і військову службу;

4) діяльність суб’єктів воєнної орга-
нізації держави направлена на забезпе-
чення національної безпеки (її окремих 
складових) від внутрішніх або зовніш-
ніх загроз.

Не називаючи суб’єктів, що склада-
ють воєнну організацію України, ст. 9 
Закону України «Про основи національ-
ної безпеки України» одним з їх повно-
важень називає забезпечення оборони 
України, захист її суверенітету, територі-
альної цілісності і недоторканності кор-
донів. Беручи до уваги основні завдання, 
які стоять перед Державною прикордон-
ною службою Укра їни [5], можемо 
стверджувати, що вона відноситься до 
числа суб’єктів вказаної організації. 

Ще одним підтвердженням вище-
сказаного є те, що Закон України «Про 
оборону» однією з головних ознак вій-
ськового формування називає комплек-
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тування його військовослужбовцями 
(ст. 1). Стаття 14 Закону України «Про 
Державну прикордонну службу Украї-
ни», в свою чергу, закріплює положен-
ня згідно якого особовий склад Дер-
жавної прикордонної служби України 
складається із військовослужбовців та 
працівників Державної прикордонної 
служби України. Комплектування цьо-
го формування військовослужбовцями 
і проходження ними військової служ-
би здійснюються на підставі Закону 
України «Про військовий обов’язок і 
військову службу». 

З огляду на вищезазначені поло-
ження можемо стверджувати, що Дер-
жавна прикордонна служба України 
відноситься до воєнної організації 
України і, маючи ознаки військового 
формування, виконує завдання спрямо-
вані на захист національних інтересів 
України на державному кордоні.

Прийнята у 2015 році Воєнна док-
трина України вводить нове поняття, а 
саме — «сектор безпеки і оборони» — 
під яким розуміється охоплена єдиним 
керівництвом сукупність органів дер-
жавної влади, Збройних Сил України, 
Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, Держав-
ної спеціальної служби транспорту, ін-
ших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, право-
охоронних органів спеціального при-
значення, діяльність яких за функціо-
нальним призначенням відповідно до 
Конституції та законів України спрямо-
вана на захист національних інтересів 
від зовнішніх і внутрішніх загроз націо-
нальній безпеці України [6].

Окремі науковці співвідносять це 
поняття з поняттям «воєнна організація 
держави», «воєнна сфера» тощо. Вважа-
ємо що використання згаданого понят-
тя, а також його, безперечно назріле, 
теоретичне дослідження, дасть змогу 
запропонувати напрямки підвищення 
ефективності прийняття та реалізації 
рішень у сфері воєнної безпеки і обо-

рони, що в свою чергу посилить стра-
тегічне управління сектором безпеки і 
оборони, забезпечить більш тісну взає-
модію та взаємозв’язок між складовими 
сил безпеки і оборони держави.

Відповідно до свого призначення 
Державна прикордонна служба Украї-
ни відноситься до системи формувань, 
які складають сектор безпеки і оборо-
ни, що в свою чергу покладає на неї 
завдання участі в реалізації воєнної по-
літики України відповідно до компетен-
ції. При цьому держава вбачає, що ство-
рення цілісного сектору безпеки та обо-
рони є головним елементом системи 
забезпечення воєнної безпеки і перед-
бачає інтеграцію спроможностей його 
складових для своєчасного і ефектив-
ного реагування на наявні та потенційні 
загрози. Тому визначення місця кожно-
го елемента цієї системи в загальній ор-
ганізації, встановлення чіткого переліку 
повноважень має важливе значення.

Підтримуємо думку, що для вирі-
шення проблем функціонування секто-
ру безпеки та оборони (в тому числі 
визначення місця Державної прикор-
донної служби України в механізмі вза-
ємодії та її розвитку) доцільно запрова-
дити сучасну систему більш ефектив-
ного та комплексного оборонного ме-
неджменту для реалізації визначених 
пріоритетів розвитку Збройних Сил 
України та інших сил безпеки і оборо-
ни держави [7].

Приступаючи до розгляду поняття 
«правоохоронний орган спеціального 
призначення», оскільки саме він вико-
ристовується в Законі України «Про 
Державну прикордонну службу Украї-
ни» як характеристика цього інституту, 
то слід насамперед визначити, а чи 
може воно бути рівнозначним таким 
поняттям, як «військове формування» та 
«правоохоронні органи», чи ні. Вида-
ється, що два вищезгадані поняття самі 
по собі більш об’ємні за змістом. Такий 
висновок можна зробити перш за все 
тому, що не будь-який правоохорон-
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ний орган може бути по суті спеціаль-
ною службою, але будь-яка спеціальна 
служба в свою чергу є правоохоронним 
органом, і це факт. Втім, як і не будь-яке 
військове формування, так само може 
бути правоохоронним органом. 

Розгядаючи дефініцію «правоохо-
ронні органи», то це, сформоване в ос-
новному на практиці, поняття особливо 
популярне саме сьогодні. Що стосується 
його нормативно-правового закріплен-
ня то законодавець не зовсім чітко й од-
нозначно підійшов до цього. Насампе-
ред існує цілий ряд законів, які вживають 
дане поняття. Так, в Законі України «Про 
демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохорон-
ними органами» зазначено, що право-
охоронний орган — це державний ор-
ган, якій відповідно до законодавства 
здійснює правозастосовчі або правоохо-
ронні функції [8]. Проте відсутність тлу-
мачення змісту понять «правоохоронні» 
та «правозастосовчі» функції свідчить 
про неповноту цього визначення.

В Законі України «Про основи наці-
ональної безпеки України» зазначається, 
що правоохоронний орган — це орган 
державної влади на який Конституцією і 
законами України покладено здійснення 
правоохоронних функцій [2]. 

В розрізі цього твердження одні нау-
ковці вважають, що поняттям «право-
охоронний орган» охоплюються усі 
державні органи і громадські організації, 
які, хоча б у деякій мірі, наділені право-
охоронними функціями [9, с. 71–72]. 
Інші пропонують розглядати це питан-
ня у широкому (всі державні органи, які 
наділені певними повноваженнями в 
галузі контролю за додержанням закон-
ності і правопорядку) і вузькому (дер-
жавні органи, спеціально створені для 
забезпечення законності і правопоряд-
ку, боротьби зі злочинністю і яким з 
цією метою надані повноваження за-
стосовувати передбачені законом захо-
ди примусу та перевиховання поруш-
ників — суд, органи юстиції, прокура-

тури, внутрішніх справ, безпеки) розу-
мінні [10, c. 5–6].

Вважаємо що під правоохоронними 
органами слід розуміти створені відпо-
відно до Конституції та законів України 
органи державної влади, які здійсню-
ють свою діяльність з метою охорони 
законності шляхом забезпечення без-
пеки, правопорядку, захисту прав і сво-
бод людини та боротьби зі злочинні-
стю за допомогою реалізації заходів 
владно-розпорядчого характеру вико-
ристовуючи для цього спеціальні мето-
ди, засоби та сили.

В свою чергу правоохоронний орган 
спеціального призначення — самостій-
ний центральний орган державного 
управління  або структурний підрозділ 
відповідного міністерства (комітету), на 
який покладене завдання з керівництва 
спеціальною правоохоронною діяльніс-
тю у певній галузі національної безпеки.

Як правило правоохоронні органи 
спеціального призначення мають у 
своєму складі орган управління (спеці-
ально уповноважений центральний ор-
ган виконавчої влади, центральний ор-
ган державної виконавчої влади спеці-
ального призначення, орган державної 
виконавчої влади), територіальні орга-
ни і сили, які при виконанні завдань мо-
жуть застосовувати зброю, спеціальні 
засоби і способи збройної боротьби, а 
в разі необхідності — і військову техні-
ку та способи бойових дій. 

Однак, незважаючи на ті методи та 
способи, які вони можуть застосовува-
ти, однією з найбільш важливих функ-
цій у правоохоронній діяльності цих 
органів є охорона правопорядку — ді-
яльність правоохоронних органів, їх 
військових та інших передбачених за-
коном озброєних формувань,  що спря-
мована на підтримання порядку су-
спільних відносин шляхом застосуван-
ня примусових заходів. 

Ще однією із складових спеціальної 
правоохоронної діяльності є діяльність 
спеціальних служб (оперативних під-
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розділів) у інтересах безпеки суспільства 
й держави на підставах і в межах, визна-
чених національним законодавством 
[11, с. 11]. Слід відмітити, що у відповід-
ності до ст. 6 Закону України «Про Дер-
жавну прикордонну службу України» в її 
структурі теж існує розвідувальний ор-
ган центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони державного кордону, що 
підтверджує вищезгадане твердження.

Формулювання «правоохоронний 
орган спеціального призначення» зу-
стрічається у цілому ряді законів. Так, у 
ст. 1 Закону України «Про Службу без-
пеки України», зафіксовано, що Служба 
безпеки України є державним право-
охоронним органом спеціального при-
значення, який забезпечує державну 
безпеку. Аналогічне положення з зако-
нодавчим визначенням правового ста-
тусу співробітників наявне і в такому 
органі як Управління державної охоро-
ни України, яке є державним правоохо-
ронним органом спеціального призна-
чення. Як ми уже зазначали Закон 
України «Про Державну прикордонну 
службу України» у ст. 6 теж наділяє да-
ний елемент державного механізму від-
повідним статусом.

Отже, поняття «правоохоронний 
орган спеціального призначення» ло-
гічно (і майже автоматично) включаєть-
ся в поняття «правоохоронний орган», 
але, в тих випадках коли є достатні під-
стави так вважати. Такими підставами 
ми схильні вважати ряд характерних 
рис, притаманних цим поняттям, до 
яких зокрема відносимо:

1) правоохоронні органи спеціаль-
ного призначення створюються для за-
безпечення державної безпеки в різних 
сферах (воєнній, інформаційній, при-
кордонній, тощо);

2) розглядувані органи наділяються 
правом здійснення розвідувальної, або 
контррозвідувальної діяльності в межах 
своєї компетенції або правом здійснен-
ня обох цих видів діяльності, як одного 

з основних способів реалізації постав-
лених завдань;

3) зазначені структури володіють 
правом, в межах законодавства, вико-
ристовувати в основному негласні мето-
ди і засоби досягнення поставлених за-
вдань, причому адекватні загрозам без-
пеки особистості, суспільства і держави.

Виходячи з вищевикладеного, під 
правоохоронними органами спеціаль-
ного призначення слід розуміти ство-
рювані в установленому законом по-
рядку для забезпечення державної без-
пеки (окремих її видів) самостійні, 
централізовані і відносно незалежні (в 
тому числі і один від одного) державні 
органи, наділені правом здійснення 
розвідувальної і контррозвідувальної 
діяльності, як одного з основних спо-
собів реалізації поставлених завдань і 
використовуючи в межах законів ме-
тоди і способи діяльності негласного 
характеру адекватні виникаючим за-
грозам безпеці особистості, суспіль-
ства і держави.

Таким чином закріплене положен-
ня, що Державна прикордонна служба 
України є правоохоронним органом 
спеціального призначення, повністю 
співвідноситься з теоретичними поло-
женнями про подібні структури. 

Стаття 2 Закону України «Про Дер-
жавну прикордонну службу України» 
закріплює функції цього елементу дер-
жавного механізму, які розкривають 
правоохоронний характер її сутності. 
Закріплення положення про те що ви-
конання покладених на Державну при-
кордонну службу України її основних 
функцій є її оперативно-службовою ді-
яльністю є ще одним важливим аспек-
том, який вказує на правоохоронний 
характер цієї діяльності, та вказує на від-
хід від військової сутності цього інсти-
туту. В цьому твердженні прослідкову-
ється вказівка на здійснення Держав-
ною прикордонною службою України, 
її органами та посадовими особами зов-
нішніх владних повноважень.
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Проаналізувавши ознаки, які харак-
теризують правоохоронний характер 
Державної прикордонної служби Укра-
їни, та взявши до уваги основні завдан-
ня та функції, які стоять перед нею та 
визначені в базовому законі, можемо 
стверджувати про спеціальну правоохо-
ронну направленість в її статусі, яка дає 
уяву про місце цього елементу в меха-
нізмі держави. 

Констатуємо, що Державна прикор-
донна служба України є основним еле-
ментом в системі державних військових 
формувань та правоохоронних органів 
з питання охорони державного кордо-
ну України. Як ми вже згадували це по-
ложення закріплене в цілому ряді нор-
мативних актів [1; 2; 5]. Виконання Дер-
жавною прикордонною службою Укра -
їни спеціальної функції держави — за-
хист її кордонів, вказує на її відмінність 
від інших елементів державного меха-
нізму та її місце в ньому.

Висновки та подальші напрями 
дослідження. Отже, досліджуючи міс-
це Державної прикордонної служби 
України в державному механізмі, можна 
зробити наступні висновки:

1) Державна прикордонна служба 
України, згідно з проведеними, на ос-
нові аналізу нормативної-правової бази, 
дослідженнями відноситься до системи 
органів державної влади, що покликані 
забезпечувати визначену складову наці-
ональної безпеки України;

2) реалізуючи свої повноваження у 
таких напрямках діяльності, як розвіду-
вальна, контррозвідувальна, оператив-
но-розшукова, даний елемент держав-
ного механізму може бути зарахований 
до числа спеціальних служб, оскільки 
ці напрямки спрямовані на забезпечен-
ня окремого виду безпеки — прикор-
донної безпеки України;

3) Державна прикордонна служба 
України відноситься до кола субєктів 
сектору безпеки та оборони нашої дер-
жави забезпечуючи при цьому життєво 
важливі інтереси особи, суспільства і 
держави на державному кордоні.

Таким чином, Державна прикордон-
на служба України, є правоохоронним 
органом спеціального призначення, на 
який покладається забезпечення прикор-
донної безпеки нашої держави, яка є не-
від’ємною складовою національної без-
пеки і полягає у здійсненні на суші, морі, 
річках, озерах та інших водоймах відпо-
відно до наданих їй повноважень заходів 
з метою охорони державного кордону, 
охорони правопорядку та забезпечення 
прав та свобод людини та громадянина 
на державному кордоні України.

З огляду на вищевикладене, вважає-
мо, що подальшого дослідження потре-
бують питання визначення основних 
напрямків та форм взаємодії між суб’єк-
тами сектору безпеки та оборони в пи-
танні забезпечення національної безпе-
ки України на її державному кордоні.
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Одним з основних способів захисту 
цивільних прав та інтересів є визнання 
правочину недійсним. Досліджуючи 
судову практику з приводу договору до-
вічного утримання (догляду), звертає 
увагу значна кількість спорів з приводу 
визнання недійсним договору даруван-
ня, у зв’язку зі сприйняттям вказаного 
правочину як договору довічного утри-
мання (догляду). При аналізі судової 
практики бралися до уваги виключно 
справи, які були предметом перегляду в 
суді касаційної інстанції. Всі справи взя-
ті з Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень станом на лютий 2017 року. 
Проаналізуємо найбільш типові справи 
даної категорії.

Насамперед слід зазначити, що в су-
довій практиці поширеною є ситуація, 
коли оспорюваність дарування ґрунту-
ється на бажанні укласти договір довіч-
ного утримання (догляду), однак внаслі-

док помилки, обману чи інших причин, 
був укладений саме договір дарування. 
Інколи в позовних заявах про визнання 
недійсним договору дарування вказу-
ється одночасно на кілька підстав: по-
милка, удаваність, обман тощо. Сучасна 
судова практика в таких випадках одно-
значна: «ст.ст. 229 (правочин вчинений 
під впливом помилки), 235 (удаваний 
правочин) ЦК України є взаємови-
ключними, оскільки мають різні ознаки 
та правові наслідки для сторін правочи-
ну. Якщо позовні вимоги щодо обґрун-
тування незаконності правочину пода-
но одночасно на підставах ст.ст. 229, 
235 ЦК України і позивачем не уточне-
но таких вимог, то в такому випадку це 
є підставою для відмови судом в позо-
ві». У випадку вирішення справи, де вка-
зуються на кілька підстав позову (по-
милка, обман, удаваність тощо) суд ка-
саційної інстанції скасовував такі рі-
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шення та відправляв справи на новий 
розгляд для уточнення підстав позову та 
характеру спірних правовідносин [1, 2]. 
Слід визнати таку позицію абсолютно 
вірною, оскільки суд не вправі самостій-
но визначити конкретні підстави позову, 
це може зробити виключно позивач.

Значно складнішими є справи, в 
яких розгядаються позови про визнан-
ня договору дарування недійсним внас-
лідок удаваності для приховання дого-
вору довічного утримання (догляду). 
Згідно ст. 60 ЦПК України позивач, за-
являючи вимогу про визнання право-
чину удаваним, має довести: а) факт 
укладення правочину, що на його думку 
є удаваним; б) спрямованість волі сто-
рін в удаваному правочині на встанов-
лення інших цивільно-правових відно-
син, ніж ті, які передбачені правочином; 
г) настання між сторонами інших прав 
та обов’язків, ніж ті, що передбачені 
удаваним правочином. Для визнання 
правочину удаваним слід мати на увазі, 
що обидві сторони договору діяли сві-
домо для приховання іншого правочи-
ну. Наміру однієї сторони на укладення 
удаваного правочину недостатньо [3].

Судова практика у таких справах 
свідчить, що суди, як правило відмовля-
ють у задоволенні таких позовів. Зокре-
ма в одній зі справ, відмовляючи у ви-
знанні удаваним договору дарування 
Вищий спеціалізований суд України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ (надалі — ВССУ) звернув увагу 
на: а) наявність нотаріально посвідченої 
заяви чоловіка, якою він дав згоду своїй 
дружині власне на дарування належної 
їм на праві спільної сумісної власності 
частини домоволодіння; б) зміст дого-
вору дарування, в якому зазначено, що 
сторони договору підтверджують дій-
сність своїх намірів при його укладенні, 
а також свідчать про те, що він не но-
сить характеру мнимого або удаваного 
правочину. Крім того, скасувуючи рі-
шення суду апеляційної інстанції, було 
вказано, що «апеляційний суд не звер-

нув уваги на те, що ст. 235 ЦК України 
передбачено визнання недійсним дого-
вору удаваним за умови, що є інший 
договір, який сторони оформленого 
договору мали на меті приховати. Дого-
вір довічного утримання має містити 
певні істотні умови, характерні для цих 
договорів. Дійшовши фактично вис-
новку про те, що договір довічного 
утримання не укладений, апеляційний 
суд не мотивував своє рішення з огляду 
на ці обставини щодо висновку про уда-
ваність оспорюваного договору дару-
вання» [3]. Подібні висновки містяться і в 
рішенні ВССУ від 07.09.2011 року [4].

В іншій справі, скасовуючи рішення 
суду апеляційної інстанції Верховний 
Суд України (надалі — ВСУ) вказав, що 
«визнаючи, що між сторонами мав міс-
це договір довічного утримання, суд 
апеляційної інстанції не навів доводів, 
чи була між сторонами на час укладен-
ня договірних відносин досягнута до-
мовленість щодо істотних умов догово-
ру довічного утримання, зокрема про 
надання матеріальної допомоги на 
утримання позивачки. Зокрема, відсутні 
докази, які б свідчили про те, що укла-
даючи договір дарування, сторони 
мали на меті приховати договір довіч-
ного утримання, посилання позивачки 
на те, що відповідач після укладення до-
говору надавав допомогу не свідчать 
про приховання договору довічного 
утримання. У судовому засіданні пози-
вачка вказувала, що прагнула укласти 
договір довічного утримання, але по-
милково вчинила дарування. Разом з 
тим, помилка в правовій природі дого-
вору не свідчить про його удаваність. 
Не є безспірним доказом удаваності до-
говору дарування також вік та потреба у 
сторонній допомозі позивачки» [5].

Разом з тим в окремих випадках 
суди визнають все-таки договір дару-
вання удаваним. Зокрема, ухвалою 
ВССУ від 03.07.2014 року залишено в 
силі рішення апеляційного суду відпо-
відно до якого під час укладення дого-
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вору дарування квартири між відчужува-
чем та набувачем фактично було укла-
дено договір довічного утримання, за 
яким набувач зобов’язувався довічно 
утримувати відчужувача, а останній за 
це передав набувачу у власність зазна-
чену квартиру, враховуючи, що метою 
укладення між сторонами оскаржувано-
го договору було здійснення відповіда-
чем утримання позивача, шляхом купів-
лі ліків та догляду за нею [6].

В іншому випадку ухвалою ВСУ від 
16.07.2008 року залишено в силі ріщен-
ня місцевого суду відповідно до якого 
визнано договір дарування спірної 
квартири недійсним, встановлено, що 
між сторонами було укладено договір 
довічного утримання, постановлено 
розірвати цей договір. Оскільки з пояс-
нень позивача, третьої особи (матері 
відповідачки) та показань свідків судом 
достовірно встановлено, що при укла-
дені договору сторони домовилися, що 
позивач буде проживати в квартирі, а 
відповідач та її мати будуть його догля-
дати, забезпечувати продуктами, ме-
дичною допомогою, допомагати по 
господарству. Про домовленість, що 
позивач буде проживати в квартирі по-
яснювала і відповідачка. Проте позивач 
в квартирі не проживає, так як відпові-
дачка змінила замки на вхідних дверях, 
ключ позивачу не дає, пояснюючи свої 
дії тим, що вони з матір’ю можуть дати 
ключ за умови, що до квартири не бу-
дуть заходити дочки позивача. Крім 
того, відповідачка не надає позивачу 
будь-якої допомоги та матеріального за-
безпечення. Вказані дії відповідачки 
свідчать про невиконання нею своїх зо-
бов’язань перед позивачем [7].

Аналізуючи судову практику, звер-
тають на себе увагу, що такі обставини 
як проживання дарувальника у відчуже-
ному приміщенні та надання йому ма-
теріальної допомоги в одних випадках 
беруться до уваги при визнанні догово-
ру дарування удаваним, а в іншому ні. 
Водночас говорити про неоднакове за-

стосування норм права, принаймні в 
описаних вище справах неможна. Та-
кий висновок можна зробити, оскільки 
у відповідності до ч. 3 ст. 212 ЦПК Укра-
їни, суд оцінює належність, допусти-
мість, достовірність кожного доказу ок-
ремо, а також достатність і взаємний 
зв’язок доказів у їх сукупності. Так, від-
мовляючи у визнанні договору даруван-
ня удаваним, суд звернув увагу також на 
наявність нотаріально посвідченої заяви, 
якою була дана згода саме на дарування 
належного їм на праві спільної сумісної 
власності частини домоволодіння, а та-
кож на відсутності істотних умов, харак-
терних для договору довічного утриман-
ня; в іншому випадку бралися до уваги 
також такі факти як недоведеність мети 
приховати договір довічного утримання; 
помилка в правовій природі договору. 
Отже, комплексне дослідження всіх на-
явних доказів дозволило зробити висно-
вок, що договір дарування у вищеописа-
них випадках не є удаваним.

В інших випадках, коли було дове-
дено факти, що при укладені договору 
сторони домовилися, що позивач буде 
проживати в квартирі, а відповідач буде 
його доглядати, забезпечувати продук-
тами, медичною допомогою, допомага-
ти по господарству, суди обґрунтовано 
визнавали договір дарування недійсним 
і встановлювали, що між сторонами 
було укладено договір довічного утри-
мання (догляду). Слід зазначити, що в 
чч. 1 та 2 ст. 749 ЦК України, зазначе-
но, що у договорі довічного утримання 
(догляду) можуть бути визначені всі 
види матеріального забезпечення, а та-
кож усі види догляду (опікування), яки-
ми набувач має забезпечувати відчужу-
вача. Якщо обов’язки набувача не були 
конкретно визначені або у разі виник-
нення потреби забезпечити відчужува-
ча іншими видами матеріального забез-
печення та догляду спір має вирішува-
тися відповідно до засад справедливості 
та розумності. Відповідно до цієї нор-
ми, конкретний перелік обов’язків на-
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бувача щодо утримання (догляду) може 
і не бути встановлений в договорі до-
вічного утримання (догляду). Тому по-
зивачу достатньо довести наявність на-
віть неконкретизованої домовленості 
щодо утримання (догляду) Варто також 
підкреслити, що в даних справах по-
трібно також довести, що обидві сторо-
ни договору дарування діяли свідомо 
для приховання договору довічного 
утримання (догляду), наміру однієї сто-
рони на укладення удаваного правочи-
ну недостатньо.

Проте, найбільш поширеною кате-
горією справ є позови про визнання 
недійсним договору дарування вчине-
ного під впливом помилки (позивач 
вважав, що укладає договір довічного 
утримання (догляду)).

На сьогодні наявні детальні правові 
позиції ВСУ, щодо таких спорів, зокре-
ма у постанові ВСУ від 27.04.2016 року 
міститься висновок про те, що виходя-
чи зі змісту стст. 203, 717 ЦК України 
договір дарування вважається укладе-
ним, якщо сторони мають повне уяв-
лення не лише про предмет договору, а 
й досягли згоди щодо всіх його істот-
них умов. Договір, що встановлює 
обов’язок обдаровуваного вчинити на 
користь дарувальника будь-яку дію май-
нового або немайнового характеру, не 
вважається договором дарування, пра-
вовою метою якого є передача власни-
ком свого майна у власність іншої осо-
би без отримання взаємної винагороди. 
Якщо особа, яка вчинила правочин, 
помилилася щодо обставин, які мають 
істотне значення, такий правочин може 
бути визнаний судом недійсним. Істот-
не значення має помилка щодо приро-
ди правочину, прав та обов’язків сторін, 
таких властивостей і якостей речі, які 
значно знижують її цінність або мож-
ливість використання за цільовим при-
значенням. Сам по собі факт прочитан-
ня сторонами тексту оспорюваного до-
говору дарування та роз’яснення нота-
ріусом суті договору не може бути під-

ставою для відмови в задоволенні позову 
про визнання цього договору недійсним. 
Вирішуючи питання про наявність чи 
відсутність помилки — неправильного 
сприйняття позивачем фактичних об-
ставин правочину, що вплинуло на во-
левиявлення особи під час укладення 
договору дарування замість договору до-
вічного утримання, суд повинен устано-
вити: вік позивача, його стан здоров’я та 
потребу у зв’язку із цим у догляді й сто-
ронній допомозі; наявність у позивача 
спірного житла як єдиного; відсутність 
фактичної передачі спірного нерухомо-
го майна за оспорюваним договором да-
рувальником обдаровуваному та продов-
ження позивачем проживати в спірній 
квартирі після укладення договору дару-
вання тощо. Лише в разі встановлення 
цих обставин норми ч. 1 ст. 229 та стст. 
203 і 717 ЦК України у сукупності вважа-
ються правильно застосованими. Ана-
логічний висновок міститься й у поста-
новах ВСУ від 19.03.2014, 18.06.2014 та 
21.10.2015 року [8].

В науковій літературі підтримується 
аналогічна позиція. Зокрема зазнача-
ється, що ознака безоплатності догово-
ру дарування, означає, що дарувальник 
не отримує ніякого зустрічного задово-
лення з боку обдарованого. Договір, що 
встановлює обов’язок обдаровуваного 
вчинити на користь дарувальника будь-
яку дію майнового або немайнового ха-
рактеру, не є договором дарування (ч. 2 
ст. 717 ЦК України), в такому випадку 
він буде визнаватися удаваним. В той же 
час, якщо зустрічне виконання носить 
чисто умовний або символічний харак-
тер (наприклад, надання дарувальнику 
монети за подарований гострий пред-
мет або кімнатну рослину), договір да-
рування не втрачає ознак безоплатно-
сті. При цьому важливе значення має 
усвідомлення сторонами факту, що зу-
стрічне надання являється частиною 
традиції та не виконує ролі компенсації 
за отримане майно. І навпаки, якщо 
воля сторін направлена саме на компен-
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сацію дару, їх правовідносини не можуть 
розглядатися як договір дарування, на-
віть якщо зустрічне задоволення явно не 
еквівалентне отриманому дару [9, c. 117]. 
Та обставина, що дарування причинно 
обумовлено зустрічним наданням, в 
тому числі і по іншому правочину, без-
спірно свідчить, що сторони, укладаю-
чи договір дарування насправді мали на 
увазі оплатний договір, який вони хоті-
ли приховати договором дарування. 
Варто також зазначити, що обмеження 
зустрічного зобов’язання рамками тіль-
ки договору дарування приведе до того, 
що будь-який оплатний договір по пе-
редачі майна можна оформити як два 
договори дарування, в яких обидва кон-
трагента, міняючись місцями, будуть ви-
конувати почергово роль обдарованого 
та дарувальника [10, c. 333].

В той же час, не можна розглядати як 
оплатний правочин договір дарування, в 
якому дарунок обтяжений правами дару-
вальника (наприклад, право проживання 
дарувальника в одній з кімнат подарова-
ного будинку або встановлення земель-
ного сервітуту на користь дарувальника 
по подарованій земельній ділянці) 
[10, c. 334]. Окрім того, договором дару-
вання може бути встановлений обов’я-
зок обдаровуваного вчинити певну дію 
майнового характеру на користь третьої 
особи або утриматися від її вчинення 
(передати грошову суму чи інше майно у 
власність, виплачувати грошову ренту, 
надати право довічного користування 
дарунком чи його частиною, не пред’яв-
ляти вимог до третьої особи про висе-
лення тощо) (ч. 1 ст. 725 ЦК України).

Отже, помилка в юридичній приро-
ді договору дарування (позивач вважав, 
що договір оплатний), однозначно є 
підставою для його недійсності. Без 
сумніву в таких справах потрібно звер-
тати увагу на наявність у позивача спір-
ного житла як єдиного, продовження 
позивачем проживати в спірній кварти-
рі після укладення договору дарування, 
оплата позивачем комунальних послуг 

тощо. Однак, викликає сумнів необхід-
ність при розгляді вищевказаних справ 
враховувати такі обставини як вік пози-
вача, його стан здоров’я та потребу у 
зв’язку із цим у догляді й сторонній до-
помозі. Вищевказані обставини не мо-
жуть свідчити про бажання укласти до-
говір довічного утримання (догляду), 
чинне цивільне законодавство не 
містить обмежень по суб’єктному скла-
ду даного договору, не встановлює 
жодних привілеїв за віком або станом 
здоров’я, тому врахування вищевказа-
них обставин при вирішенні питання 
про помилку при укладенні договору 
дарування призводитиме до можливих 
зловживань та загрожуватиме стабіль-
ності цивільних правовідносин.

На практиці, зважаючи на особливі 
обставини наявна також і інша позиція. 
Так, ухвалою ВССУ від 10.11.2016 року, 
підтримано позицію нижчестоящих су-
дів про відмову у задоволенні позову 
про визнання недійсним договору дару-
вання укладеного внаслідок помилки, 
взявши до уваги сплив значного часу з 
моменту укладення такого договору, на-
явність у провадженні суду цивільних 
справ про розірвання шлюбу між відпо-
відачем та донькою позивача, про поділ 
між ними спільного майна, тому метою 
пред’явлення даного позову могло бути 
намагання позивача допомогти своїй 
дочці у цивільній справі щодо поділу 
майна подружжя, а також позивач знав і 
усвідомлював правову природу право-
чину у вигляді договору дарування, 
оскільки вже був стороною аналогічних 
договорів дарування, за якими у його 
власність перейшли житловий будинок 
та земельна ділянка, які він менш ніж за 
три роки відчужив за оспорюваними до-
говорами дарування на користь відпові-
дача, який на час укладання цих догово-
рів був чоловіком доньки позивача [11].

В іншій ухвалі ВССУ від 11.05.2011 
року звернено увагу на те, що в договорі 
чітко вказано та зазначено наслідки 
укладення договору дарування, та право 
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довічного сервітуту позивача на право 
користування квартирою, що не супе-
речить закону, відносини, які склалися 
між сторонами свідчать про можливість 
укладення безоплатного передання 
майна на користь близької людини, а 
спроби та намагання повернення майна 
виникли у зв’язку з образою на відпові-
дачку з боку позивача, як зазначено ос-
таннім в судовому засіданні [12]. В ухва-
лі ВССУ від 10.08.2011 року зазначено, 
що за договором дарування квартиру 
подаровано племінниці, нотаріусом 
було розяснені наслідки укладеного до-
говору дарування. Дії сторін, а саме їх 
окреме проживання, відїзд відповідачки 
в м. Одесу та в Росію протягом 2005–
2007 років та ненадання позивачці до-
помоги до 2007 року також свідчать про 
те, що сторони укладали саме договір 
дарування. Позивачка не надала суду 
доказів того, що мала на меті укладання 
договору довічного утримання, а її до-
води повністю спростовані допитаним 
по справі нотаріусом, який посвідчував 
договір дарування сторін [13].

Загалом в ухвалі ВССУ від 24.09.2014 
року цілком вірно зазначено, що право-
чини, вчинені під впливом помилки, від-
носять до правочинів з вадами внутріш-
ньої волі, яка могла сформуватися в умо-
вах неправильного уявлення особи про 
обставини, що мають істотне значення 
для вчинення правочину. Ігнорування 
справжньої волі особи, яка вчиняє пра-
вочин під впливом помилки, було б не-
правильним. Однак, визнавати не-
дійсним будь-який правочин, в якому 
внутрішня воля сформувалась під впли-
вом неправильних уявлень, було б теж 
неправильно, оскільки це впливає на 
стабільність цивільного обороту й охо-
рону прав та інтересів інших осіб [14].

Ситуація, коли договір дарування, 
як правило, визнається недійсним, 
призвела до зловживань з боку обда-
рованого, особливо часто це просте-
жується, коли подарована нерухомість 
передається в іпотеку.

Так, на практиці трапляється ситуа-
ція, коли подарована квартира переда-
ється в іпотеку за кредитні кошти. В по-
дальшому за наявності таких обставин 
як вік позивача, його стан здоров’я та 
потребу у зв’язку із цим у догляді й сто-
ронній допомозі, визнається недійсним 
договір дарування, а після цього пода-
ється позов про визнання недійсним 
договору іпотеки. В таких ситуаціях, як 
правило, іпотека визнається недійсною, 
що підтверджується ухвалами ВССУ від 
19.09.2012 року, 16.10.2013 року [15, 16]. 
І тільки у виняткових випадках суди 
ставали на бік банківської установи. Зо-
крема, ухвалою ВССУ від 20.06.2012 
року зазначалося, що установлено, що 
09.02.2007 року між сторонами було 
укладено договір дарування частини 
квартири. Матеріали справи не містять 
доказів вчинення сторонами правочину 
для приховання іншого правочину, ок-
рім визнання відповідачем позову. Згід-
но ч. 4 ст. 174 ЦПК України в разі ви-
знання відповідачем позову суд за наяв-
ності для того законних підстав ухва-
лює рішення про задоволення позову. 
Якщо визнання відповідачем позову 
суперечить закону або порушує права, 
свободи чи інтереси інших осіб, суд по-
становляє ухвалу про відмову у при-
йнятті визнання відповідачем позову і 
продовжує судовий розгляд. Установ-
лено, що 19.03.2007 року між банків-
ською установою та відповідачем укла-
дено договір іпотеки, відповідно до яко-
го в іпотеку було передано спірну ча-
стину квартири. Звертаючись до судів з 
апеляційною та касаційною скаргами 
банк указує на те, що вказаним рішен-
ням порушуються його права, оскільки 
саме передачею вказаної частини квар-
тири в іпотеку забезпечується виконан-
ня кредитного договору [17].

Таким чином, в судовій практиці ча-
сто трапляється ситуація, коли підста-
вою для визнання договору дарування 
недійсним є сприйняття його як догово-
ру довічного утримання (догляду). Най-
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більш поширеними в таких випадках є 
справи, по визнанню недійсним догово-
ру дарування, у зв’язку з його удаваністю 
чи укладенням під впливом помилки.

Аналіз справ про визнання удаваним 
договору дарування дозволяє зробити 
висновок, що суди в основному відмов-
ляють у таких позовах, це пов’язано зі 
складністю доведення, що обидві сторо-
ни договору дарування діяли свідомо для 
приховання договору довічного утри-
мання (догляду), наміру однієї сторони 
на укладення удаваного правочину недо-
статньо. Однак за наявності належних і 
достатніх доказів можна визнати не-
дійсним договір дарування встановши, 
що між сторонами було укладено дого-
вір довічного утримання (догляду), а в 
певних випадках і розірвати цей договір.

У випадку подання позову про ви-
знання договору дарування недійсним 
внаслідок помилки в юридичній при-
роді договору дарування (позивач вва-
жав, що договір оплатний), така помил-
ка однозначно є підставою для визнан-
ня його недійсним. Без сумніву в таких 
справах потрібно звертати увагу на на-
явність у позивача спірного житла як 
єдиного, продовження позивачем про-
живати в спірній квартирі після укла-
дення договору дарування, оплата по-

зивачем комунальних послуг тощо. 
Проте, викликає сумнів необхідність 
при розгляді вищевказаних справ вра-
ховувати такі обставини як вік позивача, 
його стан здоров’я та потребу у зв’язку 
із цим у догляді й сторонній допомозі, 
які визначені в постановах ВСУ. Однак, 
визнавати недійсним будь-який право-
чин, в якому внутрішня воля сформува-
лась під впливом неправильних уяв-
лень, було б теж неправильно, оскільки 
це впливає на стабільність цивільного 
обороту й охорону прав та інтересів ін-
ших осіб. У зв’язку з цим необхідно при 
розгляді таких справ звертати увагу і на 
інтереси третіх осіб, які можуть бути 
порушені при визнанні недійсним до-
говору дарування, оскільки сторони по-
даючи такі позови можуть зловживати 
такими правами з метою визнання в по-
дальшому недійсною іпотеки на подаро-
ване майно чи повернення майна внаслі-
док погіршення особистих відносин.

В той же час абсолютно вірною є 
судова практика, коли відмовляють у за-
доволенні позову, у зв’язку з тим, що в 
позовних заявах про визнання договору 
недійсним вказуються одночасно на 
кілька підстав позову: помилка, удава-
ність, обман тощо, оскільки ці підстави 
є взаємовиключними.
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В умовах євроінтеграційних та мі-
граційних процесів, які мають місце 
сьогодні в Україні питання укладення 
шлюбів громадянами України в держа-
вах ЄС та визнання їх в Україні є над-
звичайно актуальним, оскільки у світлі 
значних міграційних процесів та за-
гальної глобалізації збільшується кіль-
кість міжнародних шлюбів. На даний 
момент тематика інституту шлюбу не-
достатньо розроблена, особливо від-
сутні груновні дослідження щодо пра-
вового регулювання укладення шлюбів 
згідно стандартів ЄС.

Процедура укладення шлюбів укра-
їнцями в державах ЄС різниться від та-
кої ж процедури, яка використовується 
до власних громадян та полягає у наяв-
ності спеціальної ускладненої процеду-
ри укладення шлюбів. Найчастіше її 
мета пов’язана з протидією невигідним 
для держави перебування правовим на-
слідкам укладення шлюбів з іноземни-

ми громадянами — міграцією та фік-
тивними шлюбами з метою отримання 
громадянства. Однак активна інтеграція 
України до Європейського Союзу ство-
рює необхідність в порівняльному ана-
лізі норм сімейного права України та 
ЄС. На сьогодні в Євросоюзі також від-
бувається процес уніфікації законодав-
ства в галузі сімейного права. У зв’язку з 
цим розвиток національного сімейного 
законодавства і практики його застосу-
вання має здійснюватися з урахуванням 
європейських норм і стандартів регла-
ментації сімейних відносин.

Метою дослідження є визначення 
основних умов укладення шлюбу в 
Україні та їх порівняння з особливостя-
ми даного процесу згідно сучасних 
стандартів ЄС.

Слід зауважити, що питанню право-
вого регулювання сімейних відносин з 
іноземним елементом присвячені чи-
сельні наукові праці таких вчених-між-
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народників, як: О. Є. Бурлай, О. О. Гра-
бовська, Г. К. Дмитрієва, А. С. Довгерт, 
В. П. Звєков, Л. А. Лунц, В. Я. Калакура, 
В. І. Кисіль, А. Л. Маковський, О. О. Ме-
режко, О. П. Семенов, Г. С. Фединяк, 
Н. О. Шебанова тощо. Національне сі-
мейне законодавство та його співвідно-
шення з міжнародним приватним пра-
вом  досліджували  І. В. Жилінкова, 
З. В. Ромовська,  Р. О. Стефанчук, 
Ю. С. Червоний, Я. М. Шевченко та ін.

Сім’я — це союз людей, права та 
обов’язки яких виникають зі шлюбу, 
родинних відносин, усиновлення (удо-
черіння) та прийняття дітей на вихован-
ня в сім’ю. Сім’я — це первинний ос-
новний осередок суспільства, в якому 
реалізується дітородна, культурно-ви-
ховна та інші функції суспільного жит-
тя [12]. Саме у цій площині ми і будемо 
розглядати поняття шлюбу.

Сім’ю складають особи, які спільно 
проживають, пов’язані спільним побу-
том, мають взаємні права та обов’язки. 
Подружжя вважається сім’єю і тоді, 
коли дружина й чоловік у зв’язку з нав-
чанням, роботою, лікуванням, необхід-
ністю догляду за батьками, дітьми та з 
інших поважних причин не прожива-
ють спільно [12]. Отже, шлюбні сто-
сунки є частиною сімейних і в законо-
давстві України зазначено, що однією з 
умов укладення шлюбу є наявність мети 
створити сім’ю. Проте право на шлюб 
обмежується віком осіб, і в Сімейному 
кодексі вказано, що створити сім’ю осо-
ба може лише з настанням шлюбного 
віку, який в Україні встановлений з до-
сягненням повноліття. Проте для враху-
вання інтересів людини і збереження 
сімейних цінностей та пропаганді пов-
ної сім’ї існують виключення, серед 
яких, в тому числі, вказано і народжен-
ня дитини.

Отже, шлюб — це сімейний союз 
жінки та чоловіка, зареєстрований у ор-
гані державної реєстрації актів цивіль-
ного стану. Не менш вагомою умовою 
укладення шлюбу є вільна згода жінки 

та чоловіка, які на визначений час не 
перебувають в іншому шлюбі, та їх 
обов’язкова особиста присутність. Та-
кож держава зобов’язує наречених оз-
найомити один одного зі станом свого 
здоров’я [12].

Адаптація системи правового регу-
лювання сімейних відносин до євро-
пейського правового простору потре-
бує вирішення такого завдання, як ви-
значення основних тенденцій розвитку 
сімейного права в Європі. Однією із 
головних тенденцій визначають роз-
гортання дії норм в сфері прав людини 
на регулювання відносин в сім’ї. Це 
певною мірою пов’язано із загальним 
зростанням значення стандартів в сфері 
прав людини та їх усвідомленням як в 
цілому в політиці так і в праві зокрема. 
Права людини потребують першочер-
гового врахування і світова спільнота 
прагне розвиватись в демократичному 
напрямку і, як результат, створює все 
більше гарантій щодо захисту основних 
прав і свобод громадян. Цей процес 
торкнувся і змін у сімейному праві, 
оскільки окрема особа, її бажання та ін-
тереси виходять на передній план і лише 
так можливе створення сім’ї, яка сприяє 
розвитку кожної людини, забезпечує усі 
потреби та спрямована на виховання ді-
тей в дусі високих моральних цінностей. 

Зміни у регулюванні сімейних відно-
син, які відбуваються на сучасному етапі 
розвитку, підкреслюють посилення за-
гального принципу поваги до людини, 
до її потреб і бажань, поряд із повагою 
до таких груп, як «сім’я» або навіть «сус-
пільство» в цілому. Таким чином, можна 
говорити про загальноєвропейську тен-
денцію руху від «сім’ї» до «індивіда». 
З точки зору сімейного права така тен-
денція вимагає, щоб ми крізь зовнішню 
сторону сім’ї вбачали інтереси і потреби 
її членів. Ці зміни, звичайно, зумовлені 
загальним прагненням до автономії, що, 
зокрема, пов’язані із тим самим поши-
ренням значення концепції прав люди-
ни, ідеалів свободи й рівності [8].
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Основна ідея спрямована на те, що 
сім’я являється приватним особистим 
простором і саме тому вплив держави 
повинен бути мінімальний. Це частина 
ідеології сім’ї, заснована на поділі пу-
блічної і приватної сфер відносин, 
коли державне регулювання визнається 
легітимним тільки в публічній сфері.

Загальна декларація прав людини 
1948 р. закріплює, що сім’я є природ-
ним і основним осередком суспільства і 
має право на захист з боку суспільства 
та держави. Як бачимо, в міжнародному 
документі, який захищає права індиві-
дів, є більш широкі соціальні об’єднан-
ня, які також, з точки зору права прав 
людини, представляють цінність й по-
требують поваги [5]. Цей баланс між 
індивідуальними правами і сім’єю було 
підтверджено в Міжнародному пакті 
про громадянські і політичні права 1966 
р., а також в Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні і культурні права 
того ж року. Обидва Пакти вимагають 
від держави забезпечити захист й допо-
могу сім’ї як природного й основного 
осередка суспільства [1].

На додаток до пактів Конвенція про 
ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок, прийнята в 1979 р., визнає 
роль жінок в сім’ях, вказуючи при цьо-
му на визначальне значення рівності 
між жінками та чоловіками.

Одним із визначальних моментів у 
регулюванні сімейно-правових відно-
син в країнах Європейського Союзу 
стало прийняття Хартії фундаменталь-
них прав, яке внесло значні зміни до 
системи захисту прав людини в ЄС. 
Цей документ став основоположним у 
процесі уніфікації норм сімейного права.

Положення, що регулюють аспекти 
сімейного життя, додтатньо не система-
тизовані, хоча і намагаються розкрити 
основні терміни та визначити загальні 
принципи в сфері правового регулю-
вання сімейних відносин. Відповідно до 
ст. 7 Хартії, кожна людина має право на 
повагу її приватного і сімейного життя, 

на недоторканість житла й таємницю 
кореспонденції. Стаття 9 Хартії гаран-
тує право на укладення шлюбу і право 
на створення сім’ї згідно із національ-
ним законодавством, що регламентує 
здійснення цього права. Стаття 33 Хар-
тії врегульовує питання охорони сім’ї, 
яка забезпечується на юридичному, 
економічному й соціальному рівнях. 
З метою забезпечення можливості по-
єднувати сімейне життя і професійну 
діяльність кожній жінці надається право 
на захист від звільнення на підставі її 
вагітності, а також право на оплачувану 
відпустку у зв’язку із вагітністю й поло-
гами, післяродову відпустку або відпуст-
ку у зв’язку із всиновленням дитини. Це 
дає підстави західним дослідникам го-
ворити про очікуване розширення по-
няття сім’ї та шлюбу та більш широкий 
їх захист у практиці реалізації положень 
Хартії. Передумови для такого розши-
рення вбачають також у ст. 21 Хартії, 
яка серед підстав, за якими не допуска-
ється дискримінація, називає, зокрема, 
генетичні характеристики, а також сек-
суальну орієнтацію. У той же час безу-
мовним плюсом вважається включення 
до тексту Хартії положень щодо сім’ї. 
Як вважається, це надає сім’ї самостій-
ного правового статусу, укріплює її по-
ложення в системі правового регулю-
вання ЄС і виступає гарантією того, що 
в майбутньому суди не будуть уникати 
вирішення питань сімейного права на 
рівні Союзу [13].

Здійснення національної кодифіка-
ції міжнародного приватного права тіс-
но пов’язане з її уніфікацією до системи 
міжнародного права, а особливо до пра-
ва ЄС, оскільки в процесі кодифікації 
водночас вирішується питання про 
імплементацію в національне законо-
давство міжнародних уніфікованих 
норм [6]. У зв’язку з цим при подальшо-
му вдосконаленні колізійного регулю-
вання приватного права України слід 
враховувати необхідність імплементації 
в законодавство України положень Га-
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азької конвенції з міжнародного приват-
ного права та вторинного права ЄС. Зо-
крема, йдеться про Регламент Рим І, Рег-
ламент Рим ІІ та Регламент Рим ІІІ [3, 4].

Законодавство майже всіх країн ЄС 
гарантує право на шлюб, але розбіжно-
сті внутрішнього матеріального права є 
причиною численних колізій вітчизня-
них та зарубіжних правових норм. Для 
того, щоб громадянину України та іно-
земцю укласти шлюб, який буде дій-
сним не лише в державі реєстрації, а й у 
державі громадянства сторін, варто до-
триматись всіх законодавчих вимог, які 
визначають формальні та матеріальні 
умови укладення та дійсності шлюбу [7].

Матеріальні норми сімейного права 
різних країн багато в чому схожі між со-
бою. Відмінності існують в питаннях 
форми шлюбу, регулювання особи-
стих і майнових відносин в сім’ї та в ін-
ших питаннях.

У відносинах між деякими країнами в 
шлюбно-сімейній сфері намітилися тен-
денції договірної уніфікації, але не мате-
ріального, а колізійного права, шляхом 
включення в договори про правову до-
помогу (з 1949 року) ряду норм, що сто-
суються шлюбу, розлучення, відносин 
між членами сім’ї. Однак таких норм ще 
недостатньо, в діючих договорах про 
правову допомогу вони охоплюють не 
все коло сімейних відносин. Разом з тим 
названі договори про правову допомогу 
встановлюють взаємне визнання судо-
вих рішень і розмежовують юрисдикцію 
в сімейних справах.

Зауважимо, що законодавство біль-
шості країн містить норми, що визнача-
ють матеріальні і формальні умови 
укладання шлюбу, а їх дотримання при 
укладанні шлюбу є обов’язковою умо-
вою для подальшої його дійсності. 

Матеріальні умови ― це умови, що 
відносяться до шлюбної правоздатності 
і дієздатності. Це такі умови, з дотри-
манням яких пов’язується питання дійс-
ності шлюбу. Матеріальні умови бува-
ють позитивні, тобто власне умови, і 

негативні ― перешкоди. До позитив-
них умов укладання шлюбу відносять 
досягнення шлюбного віку і взаємну 
згоду осіб, що є вираженням їх волі [11].

Так, в Україні до матеріальних умов 
укладання шлюбу відповідно до статей 
21–26 СК України належать досягнення 
шлюбного віку (18 років), добровільна 
згода, одношлюбність, різна стать сто-
рін, а також відсутність обставин, що пе-
решкоджають укладанню шлюбу (на-
приклад, наявність прямого споріднення 
в осіб, що укладають шлюб, та ін.) [12].

Слід враховувати, що Конвенція 
ООН про згоду на взяття шлюбу, 
шлюбний вік і реєстрацію шлюбу від 
07.11.1962 р. зобов’язує країн-учасниць 
вживати заходів щодо недопущення так 
званих «дитячих шлюбів». 

Конвенція передбачає, що шлюб 
повинен бути зареєстрований відповід-
но до закону, після належного оголо-
шення, у присутності представника вла-
ди, який має право на реєстрацію, в 
присутності свідків. Конвенція заборо-
няє укладання шлюбу особою, яка не 
досягла мінімального шлюбного віку 
(крім випадків, коли компетентний ор-
ган, враховуючи інтереси сторін та кон-
кретні обставини, надає відповідний 
дозвіл). Конвенція зобов’язує країн-у-
часниць забезпечити ведення відповід-
них реєстрів укладених шлюбів компе-
тентним органом [2].

Отже, внутрішнє законодавство кра-
їн повинно встановлювати такий 
шлюбний вік, коли особа в повній мірі 
може розуміти значення своїх дій і 
може керувати ними, розуміє правові 
наслідки укладання шлюбу.

До матеріальних умов застосовуєть-
ся особистий закон ― lex personalis, 
який у різних країнах розуміється 
по-різному. Так, у деяких країнах під lex 
personalis розуміють закон громадян-
ства ― lex patriae, в інших ― закон місця 
проживання ― lex domicilii. Формальні 
умови ― це вимоги, які висуваються до 
процедури оформлення шлюбу, тобто 
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стосуються форми укладання шлюбу. 
Шлюб може укладатися у різноманіт-
них формах. Основними є цивільна 
(державна), релігійна (церковна) та змі-
шана форми [11]. 

Форма укладення шлюбу визнача-
ється за законом місця її здійснення ― 
locus regit actum. Окремим випадком 
застосування цієї прив’язки є lex loci 
celebrationis ― закон місця укладання 
шлюбу, що, як правило, застосовується 
до форми укладання шлюбу [7, 11].

Окремі держави ЄС передбачають 
укладання одностатевих шлюбів (Бель-
гія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Пор-
тугалія, Іспанія, Швеція, Франція, Данія, 
Люксембург, Фінляндія, Словенія, Ір-
ландія, Німеччина). Однак існує безліч 
суперечностей і дискусій щодо дійсності 
такого шлюбу на території України. 
Перш за все такий шлюб не є «шлюбом» 
у розумінні сімейного законодавства 
України, бо порушує головну вимогу ч. 1 
ст. 21 «Поняття шлюбу» СК України, яке 
включає як чоловіка так і жінку [12].

В деяких країнах одностатеве парт-
нерство можливе з деякими обмежен-
нями Андорра, Австрія, Чеська Респу-
бліка, Угорщина, Ірландія, Словенія, 
Швейцарія, Ліхтенштейн, Велика Бри-
танія. А у Хорватії просто визнаються 
одностатеві союзи де-факто.

Отже, подібний «шлюб» підпадає 
під класичні інститути міжнародного 
приватного права «кульгаючих шлю-
бів», що чітко прописано в ст. 12 Зако-
ну України «Про міжнародне приватне 
право», відповідно до якої норма права 
іноземної держави не застосовується у 
випадках, якщо її застосування призво-
дить до наслідків, явно несумісних з ос-
новами правопорядку (публічним по-
рядком) України [10].

Внутрішнє законодавство багатьох 
держав ЄС передбачає укладання релі-
гійних шлюбів, та закріплює інститут 
конкубінату на законодавчому рівні. 
Громадяни України відповідно також 
можуть укладати такі шлюби в ЄС. Однак 

ці форми шлюбу також створюють про-
блемні питання і суперечать Сімейному 
кодексу України, який зазначає, що про-
живання однією сім’єю жінки та чоловіка 
без шлюбу не є підставою для виникнен-
ня у них прав та обов’язків подружжя та 
релігійний обряд шлюбу не є підставою 
для виникнення у жінки та чоловіка прав 
та обов’язків подружжя [11].

Таке дискусійне питання у кожному 
конкретному випадку вирішити може 
лише компетентний орган України ― 
суд, і лише провівши відповідну право-
ву процедуру — визнання дійсності 
(або невизнання дійсності) шлюбу.

Стаття 58 Закону України «Про між-
народне приватне право» передбачає, 
що шлюб між громадянами України, 
шлюб між громадянином України та 
іноземцем, шлюб між громадянином 
України та особою без громадянства, 
що укладений за межами України від-
повідно до права іноземної держави, є 
дійсним в Україні за умови додержання 
щодо громадянина України вимог Сі-
мейного кодексу України щодо підстав 
недійсності шлюбу [10].

Таким чином, всі шлюби будуть 
визнаватися дійсними в Україні за умо-
ви дотримання законодавства держави, 
в якій вони укладаються. Маються на 
увазі як матеріальні, так і формальні 
умови укладання шлюбу. А єдиною 
умовою для визнання в Україні дійсни-
ми шлюбів українських громадян за 
кордоном є відсутність перешкод для 
укладання шлюбу [2]. 

Щодо формальних умов шлюбу, то 
так само дійсним визнаватиметься 
шлюб, укладений українським громадя-
нином за кордоном з дотриманням фор-
ми, встановленої законодавством місця 
його укладання, навіть якщо в Україні 
така форма шлюбу не передбачена [13]. 

Для того, щоб уникнути проблеми 
«кульгаючих» шлюбів, держави багато-
стороннім або двостороннім договірним 
шляхом врегульовують це питання. Зо-
крема, норми про визнання шлюбів міс-
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тяться в багатьох міжнародних догово-
рах про правову допомогу, де зазнача-
ється, що шлюби визнаються дійсними 
на територіях договірних держав, якщо 
вони задовольняють вимоги щодо мате-
ріальних умов відповідно до правопо-
рядків обох договірних держав. Так, на-
приклад, Гаазька конвенція про укладен-
ня і визнання дійсності шлюбів 1978 р. 
передбачає, що країна-учасниця може 
відмовити у визнанні дійсним шлюбу, 
якщо під час укладання шлюбу за пра-
вом цієї країни: 1) один з подружжя пе-
ребував у іншому шлюбі (крім випадків, 
коли на момент розгляду справи цей 
шлюб був припинений); 2) один з по-
дружжя ще не досяг мінімального шлю-
бу (або не отримав спеціального дозволу 
компетентного органу на укладання 
шлюбу); 3) один з подружжя за своїми 
розумовими здібностями не міг давати 
згоду на укладання шлюбу; 4) згода од-
ного з подружжя на укладання шлюбу не 
була вільною; 5) подружжя є родичами 
прямої лінії споріднення, є братом та се-
строю або між ними встановлений пра-
вовий зв’язок у результаті всиновлення. 
Якщо проаналізувати законодавство 
України щодо недійсності шлюбу, то 
незважаючи на те, що Україна не бере 
участі в цій Конвенції, положення Кон-
венції повною мірою реалізовані в укра-
їнському сімейному законодавстві [11].

Україна зобов’язалася дотримуватися 
Угоди про асоціацію з ЄС, яка зокрема, 
визначає, що внутрішня політика нашої 
держави формується через повагу до прав 
людини та основоположних свобод.

В рамках зобов’язань України перед 
ЄС готується до оновлення і українське 
чинне законодавство. Зокрема, в 2017 
році в Україні можуть бути легалізова-
ний інститут цивільного партнерства. 
Легалізація передбачена Національною 
стратегією у сфері прав людини на пе-
ріод до 2020 року.

Так у розділі 105 Стратегії зазначе-
но, що забезпечення комплексності та 
узгодженості законодавства у сфері за-

побігання та протидії дискримінації, 
упровадження відповідних та своєчас-
них позитивних дій на національному 
та місцевому рівні у сфері запобігання 
та протидії дискримінації, забезпечення 
ефективного та своєчасного реагування 
держави на нові виклики.

Підпункт 6 передбачає розроблення 
та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України законопроекту про легалі-
зацію в Україні зареєстрованого цивіль-
ного партнерства для різностатевих і 
одностатевих пар з урахуванням майно-
вих і немайнових прав, зокрема володін-
ня та наслідування майна, утримання од-
ного партнера іншим в разі непрацез-
датності, конституційного права не свід-
чення проти свого партнера [14]. 

Таким чином вбачається, що в Укра-
їні в найближчому часі прогнозується 
проведення ряду надзвичайно складних 
реформ в сфері сімейного права, які, з 
одного боку спрямовуються на адапта-
цію українського законодавства до 
стандартів, а з іншого повинні повні-
стю задовольнити існуючі моральні за-
сади. З цим завданням законодавцеві 
буде надзвичайно важко впоратись, 
адже українське суспільство хоча кате-
горично і не заперечує одностатеві від-
носини, але залишається на позиціях 
недостатньої толерантності до законо-
давчого закріплення такого інституту в 
українському законодавстві.

Порядок укладення шлюбу регулю-
ється нормами сімейного права і до-
статньо чітко визначений в українсько-
му законодавстві. У зв’язку з особливіс-
тю даної сфери відносин і значними 
розбіжностями в залежності від тради-
цій та звичаїв окремих народів, необхід-
ність в застосуванні стандартів ЄС під-
дається значному сумніву. Проте на 
нашу думку, задля верховенства права і 
встановлення європейських цінностей 
варто зберегти тенденцію реформуван-
ня і даної галузі права. Сім’я вважається 
тим осередком, яким потребує значного 
захисту, однак принцип приватності та 
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не допущення дискримінації повинен 
залишатись на першому місці. У прак-
тичному вимірі норми сімейного права 
не уніфіковані в ЄС і кожна країна має 
певні особливості законодавства при ви-
значенні порядку укладення шлюбу.

Однак з метою вдосконалення да-
ного інституту відбувається гармоніза-
ція сімейного права. В результаті робо-
ти у визначеному напрямку було ство-
рено профільний орган — Комісію з 
Європейського сімейного права. Для 
подальшої уніфікації норм права, тлу-
мачення національного законодавства 
країн-учасниць ЄС, закріплення вис-
новків науковців було розроблено 
«Принципи Європейського сімейного 
права». Ключову позицію у даному на-
прямку наукових досліджень має робо-
та вчених-компаративістів.

Важливим кроком здійснення нор-
мотворчої діяльності, яка б сприяла уні-
фікації колізійних норм у галузі сімей-
ного права стало проведення Гаазької 
конференції з міжнародного приватно-
го права. Основними документами, на 
які варто звернути увагу являються Кон-
венція про право, що застосовується до 
режиму власності подружжя 14 жовтня 
1978 р., Конвенція про право, що засто-
совується до аліментних зобов’язань, 2 
жовтня 1973 р. і Конвенція про визнан-
ня та виконання судових рішень щодо 
аліментних зобов’язань 2 жовтня 1973 
р.. Проаналізувавши Сімейний кодекс 
України можна визначити, що подруж-
жя — це чоловік і жінка, які складають 
сім’ю, однак до них можна прирівняти 
жінку та чоловіка, які проживають одні-
єю сім’єю, але не перебувають у шлюбі 

між собою або в будь-якому іншому 
шлюбі. У цьому випадку варто внести 
зміни в чинні норми і зафіксувати тер-
мін «фактичне подружжя» (а не фактич-
ні шлюбні відносини), що забезпечить 
більш повне гарантування прав у дано-
му сімейному об’єднанні. 

У комюніке Комісії Європейської 
спільноти від 11 грудня 2002 р. встанов-
лено: «подружжя» (spouses) — означає 
одружені партнери і не включає парт-
нерів сумісного проживання. Отже дані 
дефініції підхоплять тенденції, які існу-
ють в праві ЄС.

Загалом шлюби можна поділити на 
види:

1) різностатевий, одностатевий, по-
лігамний, моногамний;

2) дійсний або правозгідний, не-
дійсний, фіктивний, умовно дійсний; 

3) зареєстрований, незареєстрова-
ний (фактичний).

А міжнародні шлюби згідно норм 
ЄС відрізняються за процедурою укла-
дення в залежності між суб’єктами шлю-
бу, а саме розрізняють між громадяни-
ном ЄС та громадянином другої держа-
ви, два громадянина ЄС з різних країн, 
два громадянина іноземної держави, два 
громадяни різних іноземних держав, два 
громадянина ЄС, що проживають на те-
риторії іноземної держави чи два грома-
дянина ЄС, що володіють майном на 
території іноземної держави.

Хочеться сподіватись, що в Україні 
все ж таки буде відпрацьована законода-
вча позиція щодо адаптації українського 
сімейного законодавства до стандартів 
ЄС із врахуванням існуючих моральних 
засад українського суспільства.
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Виховання дітей є головним мо-
ральним і правовим обов’язком батьків. 
Від того, як батьки виконують свої 
обов’язки, повною мірою залежить 
увесь процес розвитку дитини, а відпо-
відно, і її формування, становлення як 
особистості [1, с. 256].

Сам процес виховання законодав-
ством детально не регламентований, 
проте визначені вищезазначені обов’яз-
ки. Як їх виконувати та які застосовува-
ти форми і методи виховання — мають 
вирішувати самі батьки.

Батьки або особи, які їх замінюють, 
несуть відповідальність за порушення 
прав та обмеження законних інтересів 
дитини на охорону здоров’я, фізичний 
і духовний розвиток, навчання, невико-

нання та ухилення від виконання бать-
ківських обов’язків відповідно до зако-
ну. Виходячи з цього, виникають певні 
запитання.

Що таке ухилення від виконання 
своїх обов’язків із виховання дитини?

Чи можна розглядати несплату ко-
мунальних послуг батьками як ухилен-
ня від виконання своїх обов’язків із ви-
ховання дитини та нестворення для неї 
нормальних житлово-побутових умов?

Чи існує юридична відповідальність 
за вищезазначені дії і чи доцільним 
буде в інтересах дитини її відібрання від 
батьків без позбавлення їх батьківських 
прав у таких випадках?

Самостійність обрання батьками 
форм і методів виховання, відсутність 
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регламентації та конкретної вказівки у 
законодавстві щодо виховання може 
призвести до їх неоднозначного тлу-
мачення та виникнення ситуації, коли 
права дітей на охорону здоров’я, фі-
зичний розвиток порушені у зв’язку з 
невиконанням або неналежним вико-
нанням батьками обов’язків, зокрема, 
при нестворенні необхідних житло-
во-побутових умов для дитини, оскіль-
ки це може мати наслідком погіршен-
ня здоров’я дитини або привести її до 
смерті  тощо.

Через борги за комунальні послуги 
у Татарстані, наприклад, відбирають ді-
тей від батьків і відправляють до при-
тулку, коли вдома, де вони проживають, 
за борги не надають комунальні послу-
ги шляхом відключення, наприклад, від 
мереж централізованого опалення та 
гарячого водопостачання житлових бу-
динків. Голова міської ради доручив 
відділу опіки віднімати неповнолітніх 
дітей у батьків, які мають борги за жит-
лово-комунальні послуги (далі —ЖКП), 
а дітей відправляти до притулку на тер-
мін до трьох місяців [2].

Перш ніж почати досліджувати 
основне завдання статті, визначимо ос-
новні питання притягнення батьків до 
відповідальності при невиконанні та 
неналежному виконанні ними своїх 
обов’язків щодо виховання дитини.

За невиконання обов’язків щодо ви-
ховання дитини на сьогодні батьки мо-
жуть бути притягнуті до різних видів 
юридичної відповідальності: сімей-
но-правової (ст. 164 СК України «під-
стави позбавлення батьківських прав»); 
цивільно-правової  (ст.ст. 1178–1183 
ЦК України); адміністративної (ст. 184 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення «невиконання батька-
ми або особами, які їх замінюють, 
обов’язків щодо виховання дітей»); кри-
мінальної (ст. 166 КК України «злісне 
невиконання обов’язків по догляду за 
дитиною або за особою, щодо якої 
встановлена опіка чи піклування»).

Перш ніж розпочати аналіз наведе-
ного прикладу, зауважимо, що певні 
підстави для відібрання дитини від 
батьків за СК України пов’язані з пове-
дінкою кожного з батьків (наприклад, 
жорстоке поводження з дитиною, хро-
нічний алкоголізм або наркоманія бать-
ків, експлуатація дитини, примушення її 
до жебракування та бродяжництва). Що 
стосується «ухилення від виконання 
своїх обов’язків із виховання дитини», 
то в законі не міститься конкретного 
визначення цього поняття, що призво-
дить до певних складнощів на практиці.

Можна припустити, що батьки або 
особи, які їх замінюють, можуть бути 
притягнені до адміністративної відпові-
дальності згідно зі ст. 184 КУпАП за 
ухилення від виконання передбачених 
законодавством обов’язків щодо забез-
печення необхідних житлово-побуто-
вих умов, навчання та виховання непо-
внолітніх дітей, зокрема, при несплаті 
ними комунальних послуг.

Тобто з огляду на вимоги цієї норми 
особу можуть притягнути до відпові-
дальності за наявності в сукупності 
умов, коли вона:

1) є батьком або матір’ю дитини чи 
іншою особою, яка їх замінює;

2) ухиляється від виконання передба-
чених законодавством обов’язків, які сто-
суються забезпечення необхідних умов 
життя, навчання та виховання дитини;

3) не виконує зазначених обов’язків 
саме щодо неповнолітньої дитини.

Необхідно зазначити, що у ст. 184 
КУпАП відсутнє пояснення, що озна-
чає «ухилятися». Для розуміння змісту 
зазначеного слова достатньо звернути-
ся до тлумачного словника, згідно з 
яким «ухилятися» означає «намагатися 
не робити чого-небудь, не брати участі 
в чомусь, відсторонятися від чогось, 
уникати» [3, с. 804].

Ухиленням від виконання батьків-
ських обов’язків не повинна вважатися 
будь-яка дія, а вважатиметься невико-
нання обов’язків, чітко передбачених 
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законодавством і лише тих, які стосу-
ються забезпечення необхідних житло-
во-побутових умов, навчання та вихо-
вання дітей.

У ч. 2 п. 16 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду від 30.03.2007 р. № 3 «Про 
практику застосування судами законо-
давства при розгляді справ про усинов-
лення і про позбавлення та поновлення 
батьківських прав» визначено, що озна-
чає «непіклування про фізичний і ду-
ховний розвиток дитини, її навчання, 
підготовку до самостійного життя». 
Ним вважається:

1) незабезпечення необхідного хар-
чування, медичного догляду, лікування 
дитини, що негативно впливає на її фі-
зичний розвиток як складову виховання;

2) неспілкування з дитиною в обся-
зі, необхідному для її нормального са-
моусвідомлення;

3) ненадання дитині доступу до куль-
турних та інших духовних цінностей;

4) несприяння засвоєнню нею за-
гальновизнаних норм моралі;

5) невиявлення інтересу до її вну-
трішнього світу;

6) нестворення умов для здобуття 
нею освіти.

Зазначені фактори (як кожен окре-
мо, так і в сукупності) можна розціню-
вати як ухилення від виховання дитини 
лише за умови винної поведінки бать-
ків, свідомого нехтування ними своїми 
обов’язками [4].

Об’єктивна сторона правопорушен-
ня, передбаченого ст. 184 КУпАП, по-
лягає в: 1) ухиленні батьків або осіб, які 
їх замінюють, від виконання передбаче-
них законодавством обов’язків щодо 
забезпечення необхідних умов життя, 
навчання та виховання неповнолітніх 
дітей (ч. 1); 2) вчиненні неповнолітніми 
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти 
років правопорушення.

При накладенні адміністративного 
стягнення судом завжди враховується 
характер вчиненого правопорушення, 
особа порушника, ступінь його вини, 

майновий стан, обставини, що пом’як-
шують і обтяжують відповідальність.

Аналіз постанов про притягнення 
осіб до адміністративної відповідально-
сті за ст. 184 КУпАП засвідчив, що об-
ставини по справі підтверджувалися, 
наприклад, актом обстеження житло-
во-побутових умов сім’ї, актом обсте-
ження умов проживання дітей, які опи-
нились у складних життєвих обстави-
нах, поясненнями свідків.

Суд, розглядаючи справи про 
притягнення до адміністративної від-
повідальності, передбачене ст. 184  
КУпАП, за правопорушення, яке поля-
гає у невиконанні батьками або особа-
ми, що їх замінюють, обов’язків щодо 
виховання дітей може бути у різних 
формах і проявах жорстокого пово-
дження з дитиною (нехтування дити-
ною, залишення її без нагляду або 
батьківського піклування на певний 
строк, незабезпечення її життєво важ-
ливих потреб тощо).

Зокрема, незабезпечення важливих 
потреб дитини може бути у зв’язку із 
нестворенням  належних житлово-по-
бутових умов при несплаті ЖКП.

Так, коли у процесі судового розгля-
ду було встановлено, що батьки «ухиля-
ються від виконання своїх передбачених 
законодавством батьківських обов’яз ків 
по вихованню своєї неповнолітньої ди-
тини, наприклад, санітарні умови для 
проживання дітей не створені, в будин-
ку безлад та бруд, відсутні продукти 
харчування та їжа, відсутнє світло тощо, 
тобто відсутні умови для повноцінного 
розвитку дитини, то суд, враховуючи 
обставини справи, постановив піддати 
їх адміністративному стягненню у дея-
ких випадках у вигляді попередження 
(справа № 590/863/14-п [5]) або штра-
фу (справа № 590/687/14 [6]).

Але застосування попередження і 
штрафу в таких справах може лише по-
гіршити матеріальне становище сім’ї, 
що в результаті лише негативно вплине 
на здоров’я дитини.
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Повертаючись до прикладу, намага-
ємося відповісти на запитання: чи за-
конним буде відібрання дитини саме 
через заборгованість за ЖКП? Із цього 
приводу маємо декілька міркувань:

1. Звісно, невиконання батьківських 
обов’язків може виражатися в ухиленні 
від них. Невиконання ж батьківських 
обов’язків може бути наслідком як немож-
ливості такого виконання, так і самовпев-
неності та недбалого ставлення до них.

Як свідчить практика, в окремих ви-
падках ухиленням вважається невико-
нання батьківських обов’язків із при-
чин, що не залежать від волі батька чи 
матері. Припустимо, що можна розгля-
дати несплату боргів як протиправну 
поведінку, наслідками якої є нестворен-
ня нормальних або достатніх умов для 
проживання дитини. Але чи завжди це 
залежить від волі батьків?

Пригадаймо становище, в якому 
опинилися батьки та діти, що були пе-
реміщені із зони АТО, вибух у Балаклеї 
або ситуацію, яка більш належить до 
тематики досліджуваного питання: у 
Харківському районі відсутнє централі-
зоване опалення через банкрутство міс-
цевої котельні та запропоноване право 
встановити автономне опалення за 
власний кошт (приблизно 20,000 грн). 
В усіх наведених випадках держава теж 
є відповідальною, оскільки у батьків ма-
ють бути потенційні можливості для 
створення нормальних житлово-побу-
тових умов для дітей.

Інша річ, коли умови створені, але 
батьки нехтують цим і, припустимо, еко-
номлять і вимикають автономне опален-
ня, що призводить до хворіння дитини. 
Зокрема, подібна ситуація в Україні на-
явна у новобудовах, де при будівництві 
встановлене автономне опалення.

Якщо розглядати надання теплопо-
стачання через централізовані мережі, 
то відповідно до ст. 19 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» ви-
конавцем послуг із централізованого 
опалення та послуг із централізованого 

постачання гарячої води для об’єктів 
усіх форм власності є суб’єкт господа-
рювання з постачання теплової енергії 
(теплопостачальна організація).

Підведення централізованого опа-
лення до стояка в межах квартири свід-
чить про виконання послуг позивачем. 
Виходячи з цього, позивач виконав свої 
зобов’язання щодо надання послуг цен-
тралізованого опалення, а відповідач 
зобов’язаний оплатити надані послуги.

У правовій позиції Верховного Суду 
України у справі № 6-1192 цс15 зазна-
чено, що відповідно до статті 19 ЗУ 
«Про теплопостачання» споживач по-
винен щомісячно здійснювати оплату 
теплопостачальній організації за фак-
тично отриману теплову енергію.

Порядок відключення від мереж 
центрального опалення регламентуєть-
ся Правилами, затвердженими Поста-
новою Кабінету Міністрів України 
№ 630 від 21.07.2005 р. Відповідно до 
цих Правил із метою захисту прав усіх 
мешканців багатоквартирних будинків 
передбачене відключення від мереж 
централізованого опалення та поста-
чання гарячої води не окремих квартир 
багатоквартирного будинку з ініціативи 
їх власників або наймачів, а відключен-
ня цілих багатоквартирних будинків з 
ініціативи споживачів.

При несплаті боргів за ЖКП в орга-
нізації, яка надає ці послуги, виникає 
право звернутися до суду з позовом про 
витребування сплати боргів. Отже, це 
спір між центром надання комунальних 
послуг і користувачами, якими є батьки 
дитини. Якщо сума боргу складає біль-
ше, ніж 14,500 грн (10 мінімальних за-
робітних плат), то може бути накладе-
ний арешт і реалізоване нерухоме май-
но боржника.

За ст. 12 ЗУ «Про основи соціально-
го захисту бездомних осіб і безпритуль-
них дітей» від 02.06.2005 р. № 2623-IV 
органи опіки та піклування здійснюють 
контроль за дотриманням батьками й 
особами, які їх замінюють, житлових 
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прав і законних інтересів дітей відповід-
но до закону.

Таким чином, виселення з житла 
при несплаті ЖКП разом із малолітні-
ми або неповнолітніми дітьми здійсню-
ється лише за рішенням суду, за обов’яз-
кової участі органу опіки та піклування, 
який зобов’язаний захищати в суді інте-
реси неповнолітніх за їх житловими 
правами і контролювати, щоб за жод-
них обставин неповнолітні діти не за-
лишилися без житла або умови їх про-
живання не погіршилися. Відмова орга-
ну опіки та піклування від надання до-
зволу на виселення з житла є для суду 
формальною підставою для відмови у 
задоволенні позову про виселення.

У разі ухвалення судом такого рі-
шення можна його оскаржити в апеля-
ційному чи касаційному порядку. При 
наданні органом опіки та піклування 
згоди на виселення малолітніх і непо-
внолітніх дітей із житла, в результаті 
чого суттєво погіршились умови про-
живання дітей, можливим є звернення 
зі скаргами на дії посадових осіб органу 
опіки та піклування до їх керівництва 
та/або до суду в порядку, визначеному 
Кодексом про адміністративне судо-
чинство України.

Отже, ситуація, за якої при відклю-
ченні від мереж централізованого опа-
лення та постачання гарячої води діти 
залишаться у цій квартирі, сумнівна, 
оскільки за процедурою буде виселен-
ня з наданням іншого житлового при-
міщення, оскільки  у цьому приміщенні 
зареєстрована неповнолітня дитина.

Згідно із ч. 6 ст. 10 Закону України 
«Про приватизацію державного житло-
вого фонду» від 19.06.1992 р. № 2482-
XII  заборгованість власників квартир 
за укладеними договорами, пов’язани-
ми з утриманням будинку та оплатою 
комунальних послуг, стягується в судо-
вому порядку.

Процесуальний строк, що застосо-
вується й у випадках суперечок із при-
воду надання житлово-комунальних 

послуг, стягнення заборгованості за їх 
несплату тощо, встановлюється трива-
лістю у три роки (ст. 257 ЦК України). 
Період, за який кредитор має право стя-
гувати заборгованість (у тому числі за 
житлово-комунальні послуги), визнача-
ється строком позовної давності.

25 жовтня 2016 року у ВРУ був заре-
єстрований законопроект № 5250-1 
«Про мораторій на примусову реаліза-
цію житла, нарахування та стягнення 
пені та інших штрафних санкцій за не-
сплату житлово-комунальних послуг».

Введення мораторію пропонується 
як тимчасовий захід — до 1 січня 2020 ро-
ку. З поліпшенням соціально-економіч-
ного становища держави і зростанням 
доходів населення ситуація з оплатою 
житлово-комунальних послуг повинна 
покращитися, а інтереси виконавців і ви-
робників таких послуг жодним чином не 
будуть порушені. Мораторій не передба-
чає звільнення громадян від обов’язку 
сплачувати за послуги у сфері ЖКГ, а 
лише дає можливість у складних фінан-
сово-економічних умовах захистити 
права людей і зберегти їхнє житло.

Збереження житла має значення й 
відносно дитини, оскільки  обов’язково 
мають бути захищені майнові права та 
інтереси дитини, особливо якщо вона є 
власником майна.

2. Звідси випливає друге зауваження 
(повертаючись до окресленого на по-
чатку статті й аналізованого комплек-
сно прикладу): житлове приміщення, 
щодо якого є борги за ЖКП, може на-
лежати і дитині.

Згідно зі ст. 177 СК України батьки 
управляють майном, належним мало-
літній дитині, без спеціального для цьо-
го повноваження. Батьки зобов’язанні 
дбати про збереження та використання 
майна дитини в її інтересах. Якщо ма-
лолітня дитина може самостійно визна-
чити свої потреби та інтереси, батьки 
здійснюють управління її майном, ура-
ховуючи такі потреби та інтереси. Бать-
ки вирішують питання про управління 
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майном дитини спільно, якщо інше не 
передбачено договором між ними. 
Спори, які виникають між батьками 
щодо управління майном дитини, мо-
жуть вирішуватися органом опіки та пі-
клування або судом. Неналежне вико-
нання батьками своїх обов’язків щодо 
управління майном дитини є підставою 
для покладення на них обов’язку від-
шкодувати завдану їй матеріальну шко-
ду і повернути доходи, одержані від 
управління її майном.

Відповідно, якщо батьки не сплачу-
ють житлово-комунальні послуги, то 
вони певним чином не дбають про збе-
реження та використання майна дити-
ни в її інтересах.

Видається доцільним зауважити, що 
обов’язки батьків учинити певні дії на-
лежним чином щодо охорони життя та 
здоров’я дітей пов’язані з обов’язком 
створювати належні житлово-побутові 
умови, у тому числі шляхом сплачуван-
ня платежів за ЖКП.

Через те, що батьки не сплачують 
житлово-комунальні послуги й відпо-
відно не створюють належні житло-
во-побутові умови, вони можуть врегу-
лювати це  питання самостійно, тобто 
добровільно без залучення органу опі-
ки та піклування та суду.

Оскільки, за чинним українським 
законодавством батьки мають переваж-
не право перед іншими особами на 
особисте виховання дитини і мають 
право залучати до виховання дитини 
інших осіб, передавати її на виховання 
фізичним та юридичним особам; ма-
ють право обирати форми і методи ви-
ховання (ст. 163 СК України).

Наприклад, «тимчасове передання 
батьками дитини іншим родичам, сто-
роннім особам або закладам, до дитя-
чих закладів, тобто до іншого місця 
проживання, де наявні житлово-побу-
тові умови для дитини» (зокрема, пере-
міщення до бабусі, у квартирі якої є 
централізоване опалення, на час опа-
лювального сезону), але таке передання  

не звільняє їх від обов’язку щодо вихо-
вання та розвитку дитини.

Якщо ж батьки не вирішують ситуа-
цію при нестворенні належних житло-
во-побутових умов, то цілком очевидно 
виникає запитання, а чи може до них 
бути застосована санкція у вигляді віді-
брання дитини за неналежне виконан-
ня батьківських обов’язків?

Чи свідчитиме відібрання дитини 
про гарантію захисту її прав і враху-
вання її інтересів та чи пропорційна 
вона неналежному виконанню батьків-
ських прав? 

Перш ніж перейти до відповідей 
на ці запитання, звернімося до норм 
закону, які встановлюють відповідаль-
ність за невиконання або неналежне 
виконання обов’язку щодо виховання 
і розвитку дитини, пов’язану із  віді-
бранням дитини.

Так, за ч. 4 ст. 155 СК України ухи-
лення батьків від виконання батьків-
ських обов’язків є підставою для покла-
дення на них відповідальності, встанов-
леної законом. Але остання норма не 
уточнює, яку саме відповідальність не-
стимуть батьки у зв’язку з ухиленням від 
виконання батьківських обов’язків [7].

Відповідно, батьки можуть бути 
позбавлені батьківських прав із віді-
бранням дитини тільки через притяг-
нення до сімейно-правової відповідаль-
ності за ст. 164 СК України.

Так, мати чи батько можуть бути 
позбавлені судом батьківських прав, 
якщо вона/він: 1) не забрали дитину з 
пологового будинку або з іншого за-
кладу охорони здоров’я без поважної 
причини і протягом шести місяців не 
виявляли щодо неї батьківського пі-
клування; 2) ухиляються від виконання 
своїх обов’язків щодо виховання дити-
ни; 3) жорстоко поводяться з дити-
ною; 4) є хронічними алкоголіками 
або наркоманами; 5) вдаються до будь-
яких видів експлуатації дитини, приму-
шують її до жебракування та бродяж-
ництва; 6) засуджені за вчинення умис-
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ного кримінального правопорушення 
щодо дитини.

Суд може ухвалити рішення про ві-
дібрання дитини від батьків або одного 
з них, не позбавляючи їх батьківських 
прав, у випадках, передбачених пп. 2–5 
ч. 1 ст. 164 СК України, а також в інших 
випадках, якщо залишення дитини в 
них є небезпечним для її життя, здо-
ров’я і морального виховання. У цьому 
разі дитина передається другому з бать-
ків, бабі, дідові, іншим родичам — за їх 
бажанням або органові опіки та піклу-
вання. У виняткових випадках, при без-
посередній загрозі для життя або здо-
ров’я дитини, орган опіки та піклування 
або прокурор мають право ухвалити 
рішення про негайне відібрання дити-
ни від батьків (ч. 2 ст. 170  СК України).

Зіставлення пп. 2–5 ч. 1 ст. 164 
СК України та  ч. 2 ст. 170  СК України 
засвідчує, що існує дві ситуації, в яких 
може опинитися дитина, якщо батька-
ми нестворенні належні житлово-побу-
тові умови: небезпечна для життя, здо-
ров’я і морального виховання дитини; 
безпосередня загроза для життя або 
здоров’я дитини. Як саме відрізняти ці 
ситуації законом не встановлено. 

Якщо звернутися до академічного 
словника за тлумаченням слова безпо-
середній, то він зазначає його як той, 
який не має проміжних ланок [8].

Припустімо, що безпосередня за-
гроза для життя або здоров’я дитини  
буде означати ту ситуацію, коли відсут-
ня якась безперервність умов чи обста-
вин, тобто постійність неналежних 
умов життя дитини, яка тягне настання 
неминучих наслідків у вигляді шкоди 
для життя або здоров’я дитини.  

Прикладом застосування санкції 
при безпосередній загрозі для життя 
або здоров’я дитини  слугує й ст. 77 
СК Російської Федерації [9].

Крім встановлення у ст. 77 цього ко-
дексу, розгляд цієї санкції відзначив й  
Регламент відібрання дітей із сімей при 
безпосередній загрозі життя дитини 

або його здоров’я або у випадку жор-
стокого поводження з дитиною [10] 
вказавши, що при наявності безпосе-
редньої загрози для життя або здоров’я 
дитини відібрання дитини з сім’ї здійс-
нюється на підставі розпорядження ор-
гану опіки та піклування про негайне 
відібрання відповідно до ст. 77 СК Ро-
сійської Федерації. 

Правовий аналіз проекту цього Рег-
ламенту встановлює, що в такому ви-
гляді ця норма суперечить законам, не 
вказує на суворі межі «безпосередньої 
загрози життю і здоров’ю дитини» — 
єдину підставу, на якому закон допускає 
таке відібрання, при цьому не встанов-
лює поняття «безпосередня загроза 
життя дитини або його здоров’я». Тому 
це може тільки ситуація, при якій не ви-
кликає ніяких сумнівів, а саме, «безпосе-
редня загроза життю і здоров’ю дити-
ни» визначалася хоча б як «ситуація, 
при якій не викликає сумнівів немину-
чість настання в разі залишення дитини 
з батьками (іншими особами, під опі-
кою яких вона знаходиться) негативних 
наслідків у вигляді смерті, тілесних уш-
коджень, що завдають шкоди здоров’ю 
дитини, стійких порушень функцій ор-
ганізму дитини». В усіх інших випадках, 
які не підпадають під це визначення, не 
може і не повинно йтися про існування 
безпосередньої загрози життю і здо-
ров’ю дитини.

Тому пропонуємо внести зміни й до 
ч. 2 ст. 170 СК України у такій редакції:

«У виняткових випадках, при безпо-
середній загрозі для життя або здоров’я 
дитини, орган опіки та піклування або 
прокурор мають право постановити рі-
шення про негайне відібрання дитини 
від батьків.

Безпосередня загроза життю і здо-
ров’ю дитини визначається як ситуа-
ція, при якій в разі залишення дитини 
з батьками (особами, що їх заміню-
ють) настають негативні наслідки у 
вигляді тілесних ушкоджень, що 
спричиняють шкоду здоров’ю, або 
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стійких порушень функцій організму 
дитини чи смерті дитини».

Але не можна зрівнювати усі випадки, 
оскільки слід ураховувати взагалі стан 
здоров’я дитини, строк, на який можуть 
бути відключені комунальні послуги, та 
сезон, зокрема, опалювальний чи ні.

Унаслідок ситуації, яка є небезпеч-
ною для її життя, здоров’я і морального 
виховання або безпосередньої загрози 
життю і здоров’ю дитини, тобто, коли 
не створюються житлово-побутові умо-
ви та, як наслідок,  дитині  може бути 
спричинена шкода, суд з урахуванням її 
характеру, а також інших конкретних 
обставин, у позові вказує про необхід-
ність змінити ставлення батьків до ви-
ховання дитини, покласти на органи 
опіки та піклування обов’язок здійсню-
вати контроль за виконанням батьками 
своїх батьківських обов’язків.

Після обстеження житлово-побуто-
вих умов, проведення бесіди з батьками 
та дитиною служба у справах дітей 
складає висновок про визначення місця 
проживання дитини і подає його до ор-
гану опіки та піклування для прийняття 
відповідного рішення.

Якщо буде встановлено, що жоден із 
батьків не може створити дитині належ-
них умов для виховання та розвитку, 
служба у справах дітей подає клопотання 
голові районної, районної у м. Києві та 
м. Севастополі держадміністрації, вико-
навчого органу міської, районної у місті 
ради про позбавлення таких батьків 
батьківських прав або відібрання дитини 
без позбавлення батьківських прав.

За наявності зазначених обставин 
суд також може ухвалити рішення на 
підставі акта обстеження житлово-по-
бутових умов і клопотання голові ра-
йонної, районної у м. Києві та м. Севас-
тополі держадміністрації, виконавчого 
органу міської, районної у місті ради 
про позбавлення батьківських прав без 
відібрання дитини, вирішити питання 
про зміну місця проживання дитини на 
строк, доки житлово-побутові умови не 

зміняться, і тимчасове переміщення ди-
тини. Прийняття рішення в такому разі 
зумовлюється спробою найповніше 
врахувати інтереси дитини.

Так, Старосинявська районна дер-
жавна адміністрація як орган опіки та 
піклування в інтересах малолітнього 
ОСОБА_3 звернулася до суду з позо-
вом до відповідача ОСОБА_2 про поз-
бавлення батьківських прав щодо мало-
літнього сина ОСОБА_3, ІНФОРМА-
ЦІЯ_1 [11]. В обґрунтування вимог вка-
зує, що відповідач ухиляється від вико-
нання батьківських обов’язків по відно-
шенню до свого малолітнього сина 
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до актів обстеження 
житлово-побутових умов проживання 
сім’ї від 31.03.2016 р., 02.08.2016 р. та 
17.01.2017 р. встановлено, що сім’я 
ОСОБА_2 проживає у будинку, який 
складається із трьох житлових кімнат, у 
кімнатах брудно, відсутнє місце для сну 
та відпочинку малолітнього ОСОБА_3, 
харчуванням дитина забезпечена не в 
повному обсязі. Від 31 березня 2016 ро-
ку малолітнього ОСОБА_3 поставлено 
на облік дітей, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах.

23.05.2016 р. ОСОБА_2 притягува-
лася до адміністративної відповідально-
сті за ч. 1 ст. 184 КУпАП із накладенням 
стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 
гривень і 15 лютого 2017 р. ОСОБА_2 
притягувалася до адміністративної від-
повідальності за ч. 2 ст. 184 КУпАП із 
накладенням стягнення у вигляді штра-
фу в розмірі 34 гривні, про що свідчать 
копії постанов суду.

На засіданні комісії з питань захисту 
прав дитини Старосинявської райдер-
жадміністрації 22.09.2016 р. розглядало-
ся питання неналежного виконання 
батьківських обов’язків ОСОБА_2 
щодо створення умов проживання та 
розвитку сина ОСОБА_7, 2015 року на-
родження, який перебуває на обліку 
служби у справах дітей як дитина, яка 
опинилася у складних життєвих обста-
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винах. Так, мати дитини, не створила 
належних умов для виховання сина, са-
нітарний стан житла незадовільний, у 
будинку брудно, неприємний запах, на-
курено, постільна білизна, дитячий 
одяг у неналежному стані, соціальну до-
помогу на сина використовує не за при-
значенням. За місцем проживання 
ОСОБА_2 характеризується негативно, 
зловживає алкоголем, неналежно вихо-
вує та утримує сина. Про зміну поведін-
ки та покращення ситуації в родині їй 
робилися зауваження, з нею проводи-
лися профілактичні бесіди, надавалися 
рекомендації спеціалістів, за наслідками 
яких вона не вжила заходів щодо покра-
щення умов проживання дитини. При 
цьому ОСОБА_2 запевнила членів ко-
місії, що буде вживати заходів для по-
кращення ситуації та поїде лікуватися 
від алкоголізму. Таким чином, комісія 
вирішила, попередити ОСОБА_2 про 
відповідальність за неналежне виконан-
ня батьківських обов’язків і зобов’язати 
вжити вичерпних заходів для створення 
належних умов для проживання та пов-
ноцінного розвитку малолітнього сина 
ОСОБА_3. Старосинявському ЦССДМ 
здійснювати систематичний контроль 
за родиною ОСОБА_2. Службі у спра-
вах дітей здійснювати систематичний 
контроль за умовами проживання мало-
літнього ОСОБА_3.

Суд, ураховуючи ставлення відпові-
дача як матері малолітньої дитини, яка у 
судовому засіданні пообіцяла змінити 
своє відношення до виховання сина, до-
класти зусиль і створити належні умови 
для його проживання та виховання у 
сім’ї, приходить до висновку, що певна 
вина відповідача ОСОБА_2 в ухиленні 
та неналежному виконанні своїх батьків-
ських обов’язків щодо малолітньої дити-
ни є, однак вважає, що позбавлення 
батьківських прав є передчасним, оскіль-
ки змінити поведінку матері у кращу сто-
рону в даному випадку можливо.

Разом з тим, узявши до уваги те, що 
на даний час відповідачем ще не створе-

ні належні умови для проживання та ви-
ховання дитини, а також враховуючи 
дані про стан відповідача, яка зловживає 
алкоголем, із метою захисту інтересів 
дитини суд приходить до переконання 
про необхідність відібрання малолітньо-
го сина у відповідача та передання Ста-
росинявській районній державній адмі-
ністрації як органу опіки та піклування.

Якщо суд вважає, що батьки або 
особи, які їх замінюють свідомо нехту-
ють своїми батьківськими обов’язками 
та не змінять свою поведінку у майбут-
ньому, то може прийняти рішення про 
позбавлення батьківських прав.

Наприклад, за матеріалами справи 
654/3916/16-ц [12] встановлено, що 
згідно з актом обстеження житлово-по-
бутових умов проживання громадянки 
ОСОБА_4 комісією встановлено, що 
відповідачка проживає в ІНФОРМА-
ЦІЯ_4, стан утримання будинку та сані-
тарно-гігієнічні умови проживання не-
задовільні, умови для виховання, нав-
чання та розвитку дітей відсутні, запаси 
дров, вугілля, продуктів харчування від-
сутні, мати зловживає спиртними напо-
ями, державні кошти, які отримує на ді-
тей, використовує не за цільовим при-
значенням, не виконує батьківські 
обов’язки (а. с. 24).

15.11.2016 р. до дитячого відділення 
КП «Голопристанська ЦРЛ» доставле-
но неповнолітніх дітей: ОСОБА_3, 
ОСОБА_2, ОСОБА_3 із села Карда-
шинка Голопристанського району Хер-
сонської області, де умови для перебу-
вання дітей були небезпечними для їх 
життя та здоров’я. Діти голодні, одягне-
ні у брудні речі зі специфічним запа-
хом, які не відповідають сезону і погод-
ним умовам. Діти з педикульозом. 
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9 року хво-
рий на гострий ринофарингіт, мав зо-
прілості як порушення догляду за дити-
ною (а. с. 27).

Також було встановлено Постано-
вою Голопристанського районного суду 
Херсонської області від 13.12.2016 р., що 
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ОСОБА_4 притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності за ч. 2 ст. 184  
КУпАП. Таким чином, судом установле-
но, що ОСОБА_4 протягом тривалого 
часу не займається вихованням своїх ма-
лолітніх дітей, не цікавиться станом їх 
здоров’я, не утримує матеріально, що є 
достатньою підставою для позбавлення 
відповідачки батьківських прав.

Отже, за цією справою суд дійшов 
висновку про свідоме ухилення відпові-
дачки від виконання своїх батьківських 
обов’язків, яке завжди є актом свідомої 
поведінки, коли особа має реальну 
можливість виконати обов’язку, але не 
вчиняє відповідних дій.

Позбавити батьківських обов’язків 
можуть не тільки батьків, але й осіб, які 
їх замінюють, наприклад, опікуна. Так, 
позивач звернувся до суду з відповід-
ним позовом в інтересах малолітніх 
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСО-
БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, в якому зазна-
чив, що малолітні діти мають правовий 
статус дітей, позбавлених батьківського 
піклування на підставі рішення Сватів-
ського районного суду від 16.03.2009 р. 
про позбавлення батьківських прав ма-
тері ОСОБА_4. Зазначеним рішенням 
над дітьми призначена опіка дідуся. Ви-
конання дідусем обов’язків опікуна не в 
повному обсязі призводить до пору-
шень прав підопічних дітей. Також тра-
пилося відключення житлового будин-
ку родини ОСОБА_3 від електропоста-
чання у зв’язку з виникненням заборго-
ваності по сплаті за використану елек-
троенергію У січні 2017 року виникла 
загроза відключення житлового будин-
ку від газопостачання, що могло приве-
сти до порушення теплового режиму у 
будівлі. Також діти допустили велику 
кількість пропусків занять у зв’язку із за-
хворюванням на педикульоз [13].

У нашому дослідженні варто наве-
сти і приклади судової практики Євро-
пейського суду з прав людини, оскільки 
її особливістю є те, що при ухваленні 
відповідних рішень стосовно дотри-

мання прав сімей із дітьми на соціаль-
ний захист установлюються нові стан-
дарти правосуддя, а також здійснюється 
тлумачення норм Конвенції про захист 
прав людини та основоположних сво-
бод (далі — Конвенції) [14].

Прикладом діяльності ЄСПЛ щодо 
дотримання права сімей із дітьми на со-
ціальний захист є розгляд справи «Саві-
ни проти України» [15]. Зокрема, за ма-
теріалами цієї справи встановлено, що 
в розпорядженні сім’ї були дві двокім-
натні квартири, які обігрівалися печами, 
але не були обладнані системами водо-
воду і гарячого водопостачання.

Чотирьох дітей передали під опіку 
держави у зв’язку з неспроможністю за-
явників забезпечити їм належний до-
гляд і виховання. Представники служби 
у справах неповнолітніх та органу опіки 
і піклування десять разів відвідували 
квартиру заявників і складали акти 
щодо придатності їхніх матеріаль-
но-побутових умов для виховання ді-
тей, які залишалися на їхньому піклу-
ванні. Було встановлене порушення 
прав дітей у зв’язку з тим, що бать-
ки-відповідачі [заявники] неналежно їх 
утримували і вихованням не займалися. 
Отже, вони неспроможні були забезпе-
чувати їхню соціальну адаптацію та 
справляти на них відповідний вихов-
ний вплив, і така ситуація була небез-
печною для життя, здоров’я та мораль-
ного виховання дітей.

У цьому рішенні Суд зазначив, що 
його роль не полягає в тому, аби визна-
чати, чи мала сім’я заявників, з огляду 
на інтереси збереження єдності сім’ї, 
право на забезпечення їй певного рівня 
матеріально-побутових умов за держав-
ний кошт. Але це питання потребує об-
говорення — спочатку на рівні відпо-
відних державних органів, а далі — під 
час судового розгляду.

Суд дійшов висновку, що, незважа-
ючи на доречність аргументів, якими 
національні органи обґрунтовували 
своє рішення про відібрання дітей від 
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батьків, ці аргументи не були достатні-
ми для виправдання такого серйозного 
втручання у сімейне життя заявників. 
Отже, було порушено статтю 8 Кон-
венції про захист прав людини та осно-
воположних свобод. При цьому зазна-
чена стаття покладає і на державу пози-
тивні зобов’язання щодо належної «по-
ваги» до приватного та сімейного життя.

Так, право батьків і дітей бути поряд 
один з одним становить основополож-
ну складову сімейного життя, а кожна 
дитина має право на проживання у сім’ї 
разом із батьками або в сім’ї одного з 
них і на піклування батьків.

ЄСПЛ повинен оцінити у контексті 
дослідження усіх обставин справи: чи 
було виправданим, необхідним і до-
статнім втручання держави для цілей 
пункту 2 статті 8 Конвенції для того, 
щоб прийняття рішення було б спра-
ведливим та здатним забезпечити на-
лежний захист інтересів дітям і батькам, 
як цього вимагає ст. 8 Конвенції.

Тому вручання держави до приват-
ного та сімейного життя батьків і дітей 
за подібними справами простежується у 
тому, що, по-перше, воно обґрунтоване 
нагальною соціальною потребою і, зо-
крема, відповідає законній меті (див., 
наприклад, рішення у справі «Куійяр 
Можер проти Франції» від 1 липня 2004 р., 
скарга № 64796/01, § 237) [16].

По-друге, реалізується як пропор-
ційне між інтересами дітей і батьків, 
тобто використовується критерій спів-
розмірності. За справою «Валлова і 
Валла проти Чеської Республіки» 
№ 23848/04 [17] п’ятеро дітей заявників 
були тимчасово поміщені до держав-
них установ щодо захисту дітей. Заяв-
ники (батьки-відповідачі) наполягали 
на тому, що поміщення дітей до дер-
жавних установ було обґрунтоване тіль-
ки їх матеріальними труднощами і вла-
да не виконала по відношенню до них 
своїх позитивних зобов’язань у формі 
консультації або сприяння, щоб дозво-
лити їм поліпшити своє становище.

По-третє, мотивується з необхідні-
стю захистити дитину від небезпеки 
для життя, здоров’я і морального вихо-
вання дитини та безпосередній загрозі 
для життя або здоров’я дитини. Так, для 
батьків і дитини бути разом — ос-
новний елемент сімейного життя («Кут-
цнер проти Німеччини», § 58 [18]), і за-
ходи, вжиті на внутрішньодержавному 
рівні, що заважають цьому, є втручан-
ням у здійснення права, гарантованого 
статтею 8 Конвенції (див. Рішення Ве-
ликої палати Європейського суду у 
справі «К. і Т. проти Фінляндії», скарга 
№ 25702/94, § 51 [19]). Подібне втру-
чання порушує ст. 8 Конвенції, за ви-
нятком випадків, коли воно «передбаче-
не законом», має законну мету з точки 
зору п. 2 ст. 8 та є «необхідним у демо-
кратичному суспільстві» для її досягнення.

По-четверте, аргументується, що 
така небезпека доведена та наслідки, які 
тягнутиме ситуація, коли батьки і діти 
будуть роз’єднані, будуть найменш 
травматичними. Національним судам, 
розглядаючи подібну справу потрібно 
з’ясувати, наприклад, чи страждатиме 
дитина через відсутність піклування, не-
повноцінне виховання та відсутність 
емоційної підтримки, або визначити, 
чи виправдовується встановлення дер-
жавної опіки над дитиною станом її фі-
зичного або психічного здоров’я.

Таким чином, передання дитини під 
державну опіку як захід не може бути 
санкціоноване без попереднього розгля-
ду можливих альтернативних заходів 
(див. справи «К. і Т. проти Фінляндії», 
скарга № 25702/94, § 51, ECHR — п. 166; 
«Кутцнер проти Німеччини», п. 67 і «Мо-
зер проти Австрії», п. 70) та має оцінюва-
тися в контексті позитивного обов’язку 
держави вживати виважених і послідов-
них заходів щодо сприяння возз’єднан-
ню дітей зі своїми біологічними батька-
ми, дбаючи при досягненні цієї мети про 
надання їм можливості підтримувати ре-
гулярні контакти між собою та, якщо це 
можливо, не допускаючи розлучення 
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братів і сестер (див., справи «Кутцнер 
проти Німеччини» — п. 76–77, «К. і Т. 
проти Фінляндії» — п. 179).

По-п’яте, базується на більш спри-
ятливих умовах для виховання дитини. 
Так, дитина може бути поміщена в 
більш сприятливі для її виховання умо-
ви, але цей факт не може сам по собі 
виправдовувати її примусове позбав-
лення піклування біологічних батьків 
(«К. А. проти Фінляндії», № 27751/95, 
п. 92) [20]. Установлення державної опі-
ки не можна також виправдовувати ви-
ключно посиланням на ненадійність 
ситуації, адже такі проблеми можна ви-
рішити за допомогою менш радикаль-
них засобів, не вдаючись до роз’єднан-
ня сім’ї, наприклад, через забезпечення 
цільової фінансової підтримки та соці-
альне консультування (див. справу «Мо-
зер проти Австрії» [21]).

І головне питання, на якому слід ак-
центувати увагу: чи вжила держава 
ефективних заходів для надання допо-
моги сім’ї з дітьми, які потребували по-
ліпшення умов утримання, оскільки 
опинилися у складних життєвих обста-
винах (соціально-економічних умовах) і 
потребують соціального захисту?

Батьки (заявники-відповідачі) у 
справі «Савіни проти України» ствер-
джували, що їхня неспроможність за-
безпечити дітям кращі умови поясню-
ється лише тим, що заявники є сліпими. 
Вони доводили, що як інваліди вони 
зазнали дискримінації, і наголошували, 
що замість того, щоб відбирати у них 
дітей, державні органи повинні були 
надати їхній сім’ї необхідну допомогу 
(мається на увазі соціальну допомогу).

Змінами від 03.09.2015 р. ст. 164 СК 
України доповнено новою частиною 4, 
яка визначає, що під час ухвалення рі-
шення про позбавлення батьківських 
прав суд бере до уваги інформацію про 
соціальний супровід сім’ї (особи) у разі 
здійснення такого супроводу.

Отже, на момент розгляду справи 
«Савіни проти України» (Рішення 

ЄСПЛ від 18.12.2008 р.) ще не існувало 
ч. 4. ст. 164 СК України і прямої вказів-
ки про взяття до уваги судом інформації 
щодо здійснення соціального супрово-
ду. Хоча саме поняття соціального су-
проводу було зазначене у ст. 1 ЗУ «Про 
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю» [22] як вид соціальної робо-
ти, в якому основними формами визна-
чаються соціальні опіка, допомога і па-
тронаж соціально незахищених катего-
рій дітей та молоді з метою подолання 
життєвих труднощів, збереження, під-
вищення їх соціального статусу.

Стаття 4 цього Закону встановлює, 
що об’єктами соціальної роботи із 
сім’ями, дітьми та молоддю можуть 
бути в тому числі сім’ї та діти. Тобто 
Савіни (батьки) з дітьми можуть підпа-
дати під категорію соціально незахище-
них осіб, яким може бути надана соці-
альна послуга, оскільки вони опинили-
ся у складних життєвих обставинах.

Складні життєві обставини — обста-
вини, спричинені інвалідністю, віком, 
станом здоров’я, соціальним станови-
щем, життєвими звичками і способом 
життя, внаслідок яких особа частково 
або повністю не має (не набула або втра-
тила) здатності чи можливості самостій-
но піклуватися про особисте (сімейне) 
життя та брати участь у суспільному 
житті (ст. 1 ЗУ «Про соціальні послу-
ги» [23]). Відповідно, Савіни були інвалі-
дами по зору, оскільки за матеріалами 
справи були сліпими, також не мали до-
статніх доходів для надання належних 
житлово-побутових умов, зокрема, при-
міщення, в яких вони проживали з діть-
ми, потребували невідкладного ремонту.

Основними формами надання соці-
альних послуг є матеріальна допомога 
та соціальне обслуговування (ст. 5 
ЗУ «Про соціальні послуги»).

За матеріалами справи Уряд повідо-
мив Суд про те, що заявники одержува-
ли грошову допомогу від держави, а та-
кож допомогу від субсидованого держа-
вою Українського товариства сліпих.
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Таким чином, держава вдалася до ві-
дібрання дітей від батьків як найбільш 
радикального заходу, який може засто-
совуватися тільки в особливо серйозних 
випадках. Чи був цей випадок таким? 
У досліджених справах ідеться про неста-
чу матеріальних коштів у батьків для 
утримання дітей, що призвела до нена-
дання їм  нормальних  житлово-побуто-
вих умов. Ці кошти Уряд, швидше за все, 
міг би компенсувати за допомогою інших 
засобів, окрім матеріальної допомоги, зо-
крема, допомоги у працевлаштуванні.

Савіни звернулися до начальника 
міського управління соціальної допомо-
ги із проханням посприяти їм у пошуках 
придатної роботи, оскільки за ст. 5 ЗУ 
«Про соціальні послуги» до видів соці-
альних послуг належать послуги із пра-
цевлаштування — пошук придатної ро-
боти, сприяння у працевлаштуванні та 
соціальне супроводження працевлашто-
ваної особи. Стосовно реагування на це 
звернення інформації у справі немає.

Як влучно зауважив ЄСПЛ у справі 
«Валлова і Валла проти Чеської Респу-
бліки», роль влади у соціальному забез-
печенні полягає саме в тому, щоб допо-
могти громадянам, які потрапили у важкі 
ситуації та не мають необхідних знань 
про існуючий порядок, керувати їх діями 

і, крім іншого, консультувати їх стосовно 
різних видів соціальної допомоги, мож-
ливостей отримати соціальне житло або 
інших способів подолання труднощів.

Отже, по-перше, втручання держави 
повинне мати законну мету — захист ін-
тересів дітей від небезпеки для життя, 
здоров’я і морального виховання дитини 
та безпосередній загрозі для життя або 
здоров’я дитини, причому останнє має 
бути розтлумачене у ч. 2 ст. 170 СК Укра-
їни, у зв’язку із цим у статті наводитися 
пропозиція  такого тлумачення і внесен-
ня змін до цієї статті; по-друге, втручан-
ня держави має  бути пропорційним між 
інтересами батьків та дітей; по-третє, не-
виконання або неналежне виконання 
батьками своїх обов’язків із виховання 
дитини може бути однією із причин, що 
залежать або не залежать від волі батьків 
(надзвичайні умови, в яких опинилися 
батьки та діти, зокрема, воєнні дії, вибу-
хи, пожежі, низький рівень доходу бать-
ків тощо); по-четверте, позбавлення 
батьківських прав із відібранням дитини 
є радикальним заходом і суд, розглядаю-
чи справи такого характеру, має всебіч-
но дослідити всі обставини справи, щоб 
визначити, чи можуть батьки змінити 
своє ставлення та поведінку щодо вихо-
вання дитини.
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The issues of  peculiarities of  current 
state of  civil law maintaining are impor-
tant for scientific knowledge of  the civil 
law aspects of  exercising of  proprietary 
intellectual property rights in the field of  
medicine in Ukraine. An analysis of  indi-
cated problems is of  fundamental nature 
as far as it will enable to establish specifics 
of  the exercising of  proprietary rights of  
intellectual property in the sphere of  med-
icine in Ukraine as a subject of  legal regu-
lation, to identify advantages and disad-
vantages of  civil law ensuring of  exercis-
ing of  these proprietary rights, and create 
a methodology for further differentiation 
and substantiation of  directions of  its im-
provement.

Intellectual property protection facili-
tates the use and further development of  
inventive and creative talents and achieve-
ments, maintains and preserves the na-
tional potential in the sphere of  intellec-
tual activity, and attracts investment stabi-
lizing the economic situation under which 
both domestic and foreign investors can 
be confident that their rights will be re-
spected. Creating of  such system is of  
particular importance for Ukraine — a 
country with the significant scientific, 

technical and intellectual potential. [1] As 
arguments of  relevance of  research of  
civil law ensuring of  relations arising in the 
field of  intellectual property, including 
medical ones, scientists also point out a 
wide range of  works that provide a mixed 
assessment of  the legal regulation [2], the 
inconsistent character of  the development 
of  legislation in Ukraine that requires the 
development of  common conceptual and 
scientifically based approaches [3]; the im-
portance of  effective action of  law norms, 
which is provided only by the appropriate 
level of  scientific base for legal regulation 
of  relations in the field of  intellectual 
property rights [4]; the peculiarities of  
modern development of  intellectual prop-
erty, significant intensification of  research 
activities, which determines the grow of  
number of  intellectual property objects, 
expands their circulation [5]; the feasibility 
of  improvement of  legal protection and 
defense of  intellectual property objects 
and rights to them, providing an effective 
mechanism of  such protection and de-
fense, including by improving the legal 
regulation in this sphere [6] etc. Support-
ing the views of  scientists concerning fea-
sibility of  continuation or even intensifica-
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tion of  researches of  the state of  civil law 
ensuring of  relations connected with the 
exercising of  proprietary rights of  intellec-
tual property in the sphere of  medicine in 
Ukraine we would like to note that such 
study must have:

1) first, retrospective nature, which is 
based on current critical evaluation of  the 
state of  the civil law ensuring made by 
scholars;

2) second, critical character that means 
the research of  civil law ensuring through 
the prism of  flaws of  its functioning;

3) thirdly, the practical character re-
quiring consideration of  practical aspects 
of  legal ensuring reflected in the behavior 
of  subjects of  law;

4) fourth, perspective character that 
has to be focused on the development and 
substantiation of  proposals concerning 
the improving of  the civil law ensuring.

A special place in the system of  these 
studies should take scientific develop-
ments of  problems of  the ensuring of  
civil relations connected with the exercis-
ing of  proprietary rights of  intellectual 
property in the sphere of  medicine in 
Ukraine due to the importance of  medical 
sphere of  society’s life, its innovative na-
ture, which potentially determines the 
emergence of  objects of  intellectual prop-
erty. In view of  the abovementioned, 
within the paper, as the objectives of  the 
research we define following:

1) to define the peculiarities of  estab-
lishment of  Ukraine’s legislation on intel-
lectual property in the field of  medicine;

2) to generalize the prospects of  devel-
opment of  the civil law ensuring of  the 
exercising of  proprietary rights of  intellec-
tual property in the field of  medicine in 
Ukraine.

The institute of  the exercising of  pro-
prietary rights of  intellectual property in 
the field of  medicine in Ukraine finds its 
legal ensuring primarily in the provisions 
of  the Constitution of  Ukraine. Accord-
ing to Part 1 Article 54 of  the Constitution 
of  Ukraine citizens are guaranteed the 

freedom of  literary, artistic, scientific and 
technical creativity, protection of  intellec-
tual property, and their copyrights, moral 
and material interests that arise with re-
gard to various types of  intellectual activi-
ty [7]. This provision of  the Constitution 
of  Ukraine actually enshrine the freedom 
of  citizens to their creative activity, which 
can have literary, artistic, scientific and 
technical content, thereby ensuring their 
freedom in the embodiment of  their own 
skills in the results of  such activities that 
may relate the health sector as well. In fu-
ture, citizens are guaranteed the protection 
of  intellectual property, their copyrights, 
moral and material interests arising from 
intellectual activity. Such intellectual activ-
ity provides, on the one hand, the creative 
potential of  citizens, on the other hand, 
provides the growth of  information mate-
rial of  literary, artistic, scientific and tech-
nical content. In terms of  intellectual 
property in the field of  medicine its 
growth is provided by the results of  scien-
tific and technical activities that ensure ob-
taining scientific information and its re-
thinking, development of  tools, methods, 
techniques used in medicine etc.

Part 2 Article 54 of  the Constitution of  
Ukraine continues the content of  provi-
sions laid down in the preceding paragraph, 
indicating that every citizen has the right to 
the results of  his or her intellectual, creative 
activity; no one shall use or distribute them 
without his or her consent, with the excep-
tions established by law [7]. Mentioned pro-
vision is directly related with civil ensuring 
of  the exercising of  one of  the types of  
intellectual property rights in the field of  
medicine namely proprietary rights. In par-
ticular, it establishes the right of  every citi-
zen to results of  intellectual and creative 
activity that includes also the exercising of  
proprietary rights of  intellectual property. 
This right is guaranteed by the provision 
establishing an absolute prohibition to the 
undetermined number of  subjects to use or 
distribute without the consent of  the citi-
zen who has the right to results of  intellec-
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tual and creative activity, except the cases 
established by law.

The provisions of  Part 1 Article 41 of  
the Constitution of  Ukraine in certain ex-
tent clarify the meaning of  Part 2 Article 
54 of  the Constitution of  Ukraine. Ac-
cording to Part 1 Article 41 of  the Consti-
tution of  Ukraine everyone has the right 
to own, use and dispose of  his or her 
property, and the results of  his or her in-
tellectual and creative activity [7] Thus, it 
put finger on the distribution of  the re-
gime of  property rights, that contains the 
right to possess, use and dispose the re-
sults of  his or her intellectual and creative 
activity, and therefore includes the possi-
bility of  exercising of  proprietary rights of  
intellectual property, in the field of  medi-
cine as well. Despite the fact that constitu-
tional provisions have not specified the 
legal regime of  intellectual property in the 
field of  medicine, we can note that the 
Constitution of  Ukraine secured general 
principles of  civil law ensuring of  intellec-
tual property through the prism of  rights 
and freedoms of  a human and a citizen.

In fact, these constitutional provisions 
lay the civil basis for the exercising of  pro-
prietary rights of  intellectual property in 
the field of  medicine in Ukraine as long as 
they enshrine the right of  intellectual and 
creative activities, including scientific and 
technical, right to results of  intellectual 
and creative activity, and proprietary rights 
of  every person to results of  intellectual 
and creative activity.

The important role in the exercising of  
proprietary rights of  intellectual property 
in the field of  medicine in Ukraine is ex-
pressed in international law norms en-
shrined by the relevant acts and treaties of  
international law nature, ratified by 
Ukraine, which form an integral part of  its 
legislation. This status of  international law 
documents is enshrined in the Law of  
Ukraine «On International Agreements of  
Ukraine» [8], according to which current 
international agreements of  Ukraine rati-
fied by Verkhovna Rada of  Ukraine, are 

the part of  national legislation and applied 
in the manner provided for national law 
norms and if  an international treaty of  
Ukraine, which entered into force in due 
course, establishes other rules than those 
provided in the relevant legislative act of  
Ukraine, rules of  the international agree-
ment shall be administer (Parts 1, 2 Article 
19). As a such international legal docu-
ment which establishes law norms that are 
an integral part of  the civil law ensuring of  
the exercising of  proprietary rights of  in-
tellectual property in the sphere of  medi-
cine is the Paris Convention for the Pro-
tection of  Industrial Property of  March 
20, 1883 (as revised at Brussels on Decem-
ber 14, 1900, at Washington on June 2, 
1911, at The Hague on November 6, 1925, 
at London on June 2, 1934, at Lisbon on 
October 31, 1958, and at Stockholm on 
July 14, 1967, and as amended on Septem-
ber 28, 1979), entered into force in Ukraine 
on December 25, 1991 and establishes the 
provisions that nationals of  any country 
of  the Union shall, as regards the protec-
tion of  industrial property, enjoy in all the 
other countries of  the Union the advan-
tages that their respective laws now grant, 
or may hereafter grant, to nationals; all 
without prejudice to the rights specially 
provided for by this Convention. [9] 
Thereby, it is enacted the regime of  extra-
territorial rights protection in the field of  
industrial property, establishes the possi-
bility of  use of  the same remedies against 
any infringement of  their rights. Moreo-
ver, the mentioned international docu-
ment enshrined the provisions about the 
independency of  patents obtained for the 
same invention in different countries, the 
criteria for patentability in case of  restric-
tions for the sale abroad; the procedure 
for import of  industrial property objects, 
their non-use or insufficient working, the 
order of  import of  products manufac-
tured with the help of  the process patent-
ed in an importing country etc. These pro-
visions are more related with relationships, 
which generally occur in the sphere of  in-
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dustrial property, at the same time can be 
applied to relations connected with the 
exercising of  proprietary rights of  intellec-
tual property in the field of  medicine. We 
should also point the provisions of  the 
Berne Convention for the Protection of  
Literary and Artistic Works of  1971 [10], 
which aims to ensure the protection of  the 
rights of  authors to their literary and artis-
tic works as effective and identical as pos-
sible. In the context of  the civil law ensur-
ing of  the exercising of  proprietary rights 
of  intellectual property (in the field of  
medicine as well) particularly important 
are the provisions relating to securing of  
the rights of  authors on the translation of  
their works, granting permission the 
broadcasting of  their works or the com-
munication thereof  to the public by any 
other means of  wireless diffusion of  signs, 
sounds or images; give the permission on 
public reading of  their works, including 
such public reading as it is, etc. It worth also 
mentioning other international documents 
which indirectly regulate the exercising of  
proprietary rights of  intellectual property in 
the field of  medicine, consolidating com-
mon law norms, which generally provide 
legal regulation of  relations connected with 
intellectual property. These international 
documents may include:

1. The Universal Copyright Convention 
of  1952 [11] which provisions aimed at en-
suring the protection of  copyright to liter-
ary, scientific and artistic works; enjoyment 
of  the rights of  copyright holders, ensuring 
of  respect for human rights and promotion 
of  literature, science and art development, 
expansion of  creative works, which can also 
apply to the field of  medicine.

2. The Patent Cooperation Treaty of  
June 19, 1970 [12], which establishes rules 
relating to ensuring the rights of  inven-
tors, promotion of  science and technolo-
gy, improvement of  legal protection of  
inventions, facilitation and boost of  public 
access to the technical information con-
tained in documents describing new in-
ventions etc.

3. The Trademark Law Treaty of  1994 
[13], the provisions of  which apply to 
trademarks consisting of  visible signs of  
goods, works or services, i.e. those that can 
be connected with the medical sphere.

4. The WIPO Copyright Treaty adopt-
ed by the Diplomatic Conference on De-
cember 20, 1996, with the references to 
provisions of  the Berne Convention (1971) 
[14], regulates the issues concerning devel-
opment and maintaining of  the protection 
of  the rights of  authors in their literary and 
artistic works in a manner as effective and 
uniform as possible, introduce new interna-
tional rules and clarify the interpretation of  
certain existing rules in order to provide 
adequate solutions to the questions raised 
by new economic, social, cultural and tech-
nological developments.

5. The Patent Law Treaty of  2000 [15] 
aimed at harmonization of  the procedure 
for granting patents and keeping them 
valid in member states by establishing the 
so-called minimum standards on the date 
of  application, form, timing and rules for 
submitting electronic applications etc.

6. The Singapore Treaty on the Law of  
Trademarks of  2006 [16] the provisions of  
which regulate relations, including those re-
lated to the implementation of  proprietary 
rights concerning marks for goods or marks 
for services, or goods and services etc.

The above-noted list could be contin-
ued but at the same time, we pointed out 
the most fundamental international docu-
ments enshrining the law norms aimed at 
regulating relations in the field of  intellec-
tual property, in the sphere of  medicine as 
well. It can be concluded that international 
law norms established by these interna-
tional legal documents actually provide 
international level of  the civil law ensuring 
of  the exercising of  proprietary rights of  
intellectual property.

An important place in the system of  
the civil law ensuring has also national law 
norms, fixed by regulatory acts that are the 
part of  the legislation of  Ukraine. The im-
portant role is played by the Civil Code of  
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Ukraine, which structurally includes the 
separate Book 4, which codifies the provi-
sions concerning intellectual property [17]. 
In the context of  the subject of  our work 
we are interested in the provisions of  Arti-
cle 424, which establishes the legal regime 
of  proprietary intellectual property rights. 
Part 1 Article 424 of  the Civil Code of  
Ukraine stipulates the list of  proprietary 
rights to which the legislator refers follow-
ing: 1) the right to use an object of  intel-
lectual property right; 2) the exclusive right 
to permit the use of  an object of  intellec-
tual property right; 3) the exclusive right to 
prevent the unlawful use of  an object of  
intellectual property right, including to 
prohibit such use; 4) other proprietary 
rights of  intellectual property stipulated by 
the law. Thus the list is not exhaustive and 
may be amended on the legislative level. 
However, the legislator allows the estab-
lishment of  exceptions and limitations to 
intellectual property rights only by law and 
under conditions that such limitations and 
exceptions do not create significant obsta-
cles for proper enjoyment of  proprietary 
intellectual property rights and the legiti-
mate interests of  the subjects of  these 
rights (Part 2 Article 424 of  the Civil Code 
of  Ukraine). Making scientific and practi-
cal commentaries of  the provisions of  the 
cited article of  the Civil Code of  Ukraine, 
scientists note that proprietary rights of  
intellectual property are the rights that 
have economic content, and they can be 
divided into exclusive and non-exclusive. 
The exclusive rights include: the right to 
permit the use of  intellectual property and 
the right to prevent the unlawful use of  an 
object of  intellectual property right as well 
as to prohibit such use.

The current state of  the civil law en-
suring of  the exercising of  proprietary 
rights of  intellectual property in the field 
of  medicine is an evidence of  significant 
limitation and inconsistency of  legal regu-
lation of  social relations, especially within 
the special level of  civil law ensuring. This 
is unjustified from the point of  view of  

the value of  public relations and their role 
in legal ensuring. Relations arising on the 
exercising of  proprietary rights of  intellec-
tual property in the field of  medicine are 
crucial due to:

1) the necessity for legal ensuring of  
intellectual property as the social value of  
society;

2) stimulation of  research develop-
ment in the field of  medicine;

3) the role of  medicine in the life of  
society;

4) the innovative nature of  intellectual 
property in the field of  medicine etc.

Intellectual property is an important 
component of  innovative processes in 
health care institutions of  different legal 
forms and administrative subordination. 
In the medical field, any process should 
primarily be aimed at improving the quali-
ty of  treatment, and thus improving the 
quality of  life of  citizens. However, index-
es of  quality are hardly achievable without 
the creation of  appropriate conditions for 
work of  staff  of  medical institutions, in-
cluding the possibility of  staff  to creative-
ly solve certain problems [18]. We agree 
with the opinion of  O. Tsiborovskyi that 
the laws of  Ukraine regulating social rela-
tions in the health sector can not be equiv-
alent in its social significance, importance, 
scope. The sphere of  medicine is a special 
area, which the health of  the population is 
depending from. It requires substantive at-
tention of  legislators [19]. The leading 
Ukrainian experts in health law, S. Stetsen-
ko and I. Senyuta, agree with the men-
tioned above. They indicate that on the 
way of  creating the quality regulatory 
framework in the health sector, there are 
many obstacles and difficulties, among 
which should be mentioned following:

1) the uncertainty of  state policy in the 
health care, as well as its legislative support;

2) the lack of  scientifically based strat-
egy of  legislative activity in the health care 
sector;

3) low legislative activity of  the sub-
jects of  legislative initiative;
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4) the difficulty of  passing of  Draft 
laws on health care in the Verkhovna Rada 
of  Ukraine;

5) a small number of  experts that 
would have the necessary amount of  
knowledge both in law and in medicine;

6) nonconsolidated activity of  repre-
sentatives of  legal and medical sciences;

7) insufficient consideration of  interna-
tional legal standards in the health care 
sphere and inefficient use of  positive foreign 
experience in regulation of  the health care;

8) unclear legal framework in the 
sphere of  public health, conflicts between 
laws, problems arising in practice when the 
norms of  various acts regulating the health 
care contradict each other;

9) excessive fragmentation of  norms 
on health care within the legislation [20].

The scientists also believe that one of  
the priority directions of  improvement of  
legislation on health care in Ukraine is the 
systematization of  the existing legal frame-
work as long as legal acts regulating the 
health care sphere are adopted chaotically, 
without a system. The solidarity in ap-
proaches to legislative ensuring of  the 
health care system is absent. These cir-
cumstances determine the necessity of  
complex systematical approach to the im-
provement of  the legislative framework of  
the sector. Only the law can be effective, 
viable; take relevant place in the regulation 
of  the health care sphere; coordinate and 
direct all other acts on ensuring of  the life 
and health of  people [20].

Summing up, we would like to empha-
size certain provisions that characterize the 
prospects of  the civil law ensuring of  the 
exercising of  proprietary intellectual proper-
ty rights in the field of  medicine in Ukraine:

1. First, overall and specific levels of  
legal support of  exercising of  proprietary 
rights of  intellectual property in the field 

of  medicine need to be improved in terms 
of  their agreement with each other, the se-
lection of  peculiarities of  the subject of  
legal regulation and ensuring of  an indi-
vidual approach to regulation of  the exer-
cising of  proprietary rights of  intellectual 
property in this area.

2. Second, it makes sense to elaborate 
and approve a unified concept of  develop-
ment of  the civil law ensuring of  the exer-
cising of  proprietary rights of  intellectual 
property, which will determine perspective 
directions of  improvement of  legal ensur-
ing, will support the stability of  its devel-
opment and minimize the risks of  chaotic 
and inconsistent regulation.

3. Third, intensification of  international 
integration of  Ukraine requires thorough 
monitoring of  current legislation of  
Ukraine in the sphere of  intellectual prop-
erty, which includes the provisions relating 
to the exercising of  proprietary rights of  
intellectual property in the medical field to 
bring it in line with European and interna-
tional standards of  legal ensuring.

4. Fourth, as priority goals the im-
provement of  the civil law ensuring of  the 
exercising of  proprietary rights of  intellec-
tual property in the field of  medicine may 
be noted following:

a) legal consolidation of  a range of  in-
tellectual property objects in the field of  
medicine;

b) improving of  the legal regulation of  
the status of  the subjects of  intellectual 
property in the field of  medicine;

c) determination of  the content of  
proprietary rights of  intellectual property 
in the field of  medicine;

d) introduction of  civil regulation of  
contractual and non-contractual forms of  
ensuring of  the exercising of  proprietary 
rights of  intellectual property in the field 
of  medicine.
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Постановка проблеми. У сучасній 
системи підготовки майбутніх інжене-
рів-прикордонників до професійної ді-
яльності, а також виклики які стоять перед 
розвитком країни та суспільства, змушу-
ють усі галузі бурхливо розвиватися. Не 
винятком є і інженери-прикордонники, 
які повинні проходити увесь цикл підго-
товки із застосуванням найсучасніших 
методів інформаційного навчання.

Проблема формування професій-
ної готовності майбутніх інжене-
рів-прикордонників до застосування 
інформаційних технологій в службовій 
діяльності та її науковий аналіз характе-
ризує визначення окремихорганізацій-
но-педагогічних умов, які надають мож-
ливість сформувати типовий про-

цесформування готовності майбутніх 
інженерів-прикордонників до застосу-
вання інформаційних технологій в 
службовій діяльності.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Аналіз досліджень в даній те-
матиці говорить про те, що низка авто-
рів намагаються вирішити подібні про-
блеми, але основною відмінністю їхніх 
робіт є вузька спрямованість для кон-
кретних ситуацій. Так в своїх працях 
В. Стасюк розглядає окремі педагогічні 
умови як «обставини, від яких залежить та 
відбувається цілісний продуктивний пе-
дагогічний процес професійної підготов-
ки фахівців, що опосередковується актив-
ністю особистості, групою людей» [1]. 
У свою чергу І. Хачирова бачить умови 
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як характерні обставини, від яких зале-
жить наявність чи зміна чогось, що зу-
мовлено ними [2]. Н. Єрошина визначає 
умови як сукупність соціально-педаго-
гічних і дидактичних факторів, які без-
посередньо впливають на навчальний 
процес, дозволяють керувати ним, вести 
його раціонально, відповідно до заздале-
гідь підготовленого змісту із застосуван-
ням ефективних форм, методів, прийо-
мів [3]. На нашу думку, найбільш вдалим 
є бачення С. Висоцького, який надає 
психолого-педагогічне визначення орга-
нізаційно-педагогічним умовам, а саме, 
як сукупності об’єктивних можливостей 
змісту навчання, методів, методичних за-
собів його здійснення, при цьому забез-
печується успішне вирішення поставле-
ного педагогічного завдання. У цьому 
контексті умови виступають у ролі регу-
лятора інформаційних, особистісних, 
психологічних і педагогічних факторів 
навчання [4]. Виходячи з аналізу науко-
вих дослідів, організаційно-педагогічни-
ми умовами можна вважати сукупність 
обставин і чинників при яких відбуваєть-
ся освітній процес і які впливають на 
його характеристики (інтенсивність, 
ефективність, раціональність тощо). 
Формування інформаційної культури та 
інформаційної компетентності у май-
бутніх інженерів-прикордонників відбу-
вається в ході перебігу освітнього проце-
су. Тому, серед різноманітних видів 
умов, виходячи із предмету наших дослі-
джень, ми обрали саме організацій-
но-педагогічні, які на нашу думку в більш 
повній мірі забезпечують формування 
професійної готовності майбутніх інже-
нерів-прикордонників.

Мета статті. Визначення шляхів під-
вищення ефективності формування про-
фесійної готовності майбутніх офіце-
рів-прикордонників інженерного напря-
му навчання до застосування інформацій-
них технологій в службовій діяльності 
засобами інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. 
Проведений аналіз свідчить, що одно-

рідність понять в даній тематиці визна-
чити досить важко, відповідно ми схи-
ляємось до того, що організаційно-пе-
дагогічні умови — це структурна обо-
лонка педагогічних технологій, а також 
їхніх педагогічних моделей і саме завдя-
ки ним реалізуються компоненти тех-
нології із забезпеченням організаційно-
го боку освітнього процесу.

Отже, організаційно-педагогічні 
умови віддзеркалюють структуру готов-
ності та ефективне її формування у 
майбутніх інженерів-прикордонників 
до діяльності в умовах інформаційного 
середовища і включають передбачені 
технологією моделі. Крім того, органі-
заційно-педагогічні умови є тією ру-
шійною силою, яка забезпечує раціо-
нальну реалізацію змісту освітнього 
процесу спрямованого на досягнення 
головної його мети, адже сучасна систе-
ма професійної підготовки включає в 
себе організаційну компоненту як осно-
вну, що забезпечує ефективну реаліза-
цію поставлених завдань в підготовці 
майбутніх інженерів-прикордонників.

Відповідно до проведеного аналізу 
особливостей підготовки майбутніх ін-
женерів-прикордонників щодо діяль-
ності в інформаційному середовищі, зі 
всього різноманіття підходів науковців 
до організаційно-педагогічних умов, ми 
визначаємо наступні:

1) реалізація структурних компе-
тентностей в ході професійної діяльно-
сті інженерів-прикордонників в підроз-
ділах та органах охорони кордону;

2) поетапна (модульна) підготовка 
майбутніх інженерів-прикордонників у 
сфері інформаційних технологій;

3) організація самостійної роботи май-
бутніх інженерів-прикордонників засоба-
ми інформаційних навчальних систем;

4) забезпечення навчально-мето-
дичного супроводу підготовки майбут-
ніх інженерів-прикордонників в мо-
дульному середовищі.

Щодо першого типу умов, означена 
проблема формування професійної 
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компетентності досліджувалася багать-
ма вітчизняними і зарубіжними науков-
цями (Р. Ануфрієва, О. Скібіна, Л. Ва-
сильченко, І. Зимня, Л. Карпова, В. Ло-
зова, Л. Мітіна, О. Овчарук, А. Семено-
ва та ін.) в різних сферах, напрямах і 
галузях професійної діяльності.

Поняття «компетентність» у працях 
військових педагогів розглядається як 
сукупність знань і вмінь; обсяг навичок 
виконання професійно-орієнтованих 
завдань; комплекс професійно значу-
щих якостей особисті; структурапрофе-
сійних навиків; єдність в теоретичній і 
практичній готовності до виконання 
поставлених завдань; здатність здійс-
нювати складні види діяльності то-
що [5]. Інші дослідники також додають 
до змісту професійної компетентності 
ще й ціннісно-мотиваційні компонен-
ти, загальну культуру особистості, стиль 
взаємодії з оточуючими, здатність до 
саморозвитку і професійного самовдо-
сконалення тощо [6].

У педагогічній літературі можна зу-
стріти і багато інших визначень поняття 
«компетентність», але зупинимося на од-
ному з них, що відповідає нашому ба-
ченню і є синтезом з вищезазначених 
літературних джерел. Компетентність — 
це здатність здійснювати певну діяль-
ність, як звичну, так і нову, на основі ор-
ганічної єдності знань, умінь, досвіду і 
навичок, а також це здатність застосову-
вати знання, вміння та досвід у знайомих 
і незнайомих службових відносинах.

Вагомого значення на сьогодні має 
поетапна модульна підготовка майбут-
ніх інженерів-прикордонників засоба-
ми інформаційних технологій. Вона 
базується на теорії поетапного форму-
вання розумових дій П. Гальперіна, яку 
було розроблено в 50-ті роки XX сто-
ліття [7]. Ми використали наукові здо-
бутки багатьох дослідників та провели 
експертну оцінку можливостей їхніх ре-
алізацій для ефективного формування 
професійної готовності майбутніх ін-
женерів-прикордонників і зробили по-

рівняльний аналіз щодо модульної під-
готовки в процесі навчання із застосу-
ванням саме інформаційних технологій.

Основні положення концепції мо-
дульної підготовки включають психо-
логічне вчення про перетворення зов-
нішньої предметної діяльності на вну-
трішню психічну діяльність. У свою 
чергу формування внутрішніх розумо-
вих структур психіки відбувається за до-
помогою засвоєння зовнішньої соці-
альної реальності, тому навчання і ви-
ховання можна розглядати як процес 
інтеріоризації. Основна проблема у 
цьому, не визначеному процесі, полягає 
в тому як оптимально керувати ним. Те-
орія П. Гальперіна надає відповідь на де 
які запитання.

Для навчальних цілей автором цієї 
концепції виокремлюються складові, які 
забезпечують таку діяльність: орієнтова-
ну, виконавчу і контрольну. Щодо на-
шого дослідження, то орієнтована скла-
дова базується на використанні майбут-
німи  інженерами-прикордонниками 
об’єктивних умов, необхідних для до-
сягнення визначеної мети, а саме засто-
сування інформаційних технологій для 
підвищення ефективності формування 
їхньої загальної професійної готовно-
сті. Виконавча складова, забезпечує по-
слідовне подолання основних етапів 
навчання. І, контрольна —вимагає від 
майбутнього інженера-прикордонника 
свідомого спостереження за перебігом 
професійної діяльності та порівняння її 
результатів із відповідними еталонами, а 
в разі виявлення відхилень, конкретного 
коригування змісту виконавчої складо-
вої. У той же час, освітня діяльність не є 
самоціллю і ефективно відбувається 
лише при наявності внутрішнього по-
зитивного мотиву. Роль мотивації в 
процесі формування загальної готовно-
сті, П. Гальперін оцінює так високо, що 
поряд з п’ятьма основними етапами 
опанування нових дій він виокремив ще 
один етап — формування позитивної 
навчальної мотивації.
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Якщо в загалом охарактеризувати 
розглянуту концепцію, то можна визна-
чити окремі її складові, які базуються на 
широкому використанню кібернетич-
ного підходу. Основна сутність його 
полягає у тому, щоб оптимально й 
ефективно управляти освітнім проце-
сом під час підготовки майбутніх інже-
нерів-прикордонників з огляду на функ-
ціонування їхньої психіки. Це керування 
у даному випадку доведено до доскона-
лості, що надає змогу перетворити зов-
нішні дії на внутрішні й тим самим при-
скорити розумовий розвиток.

Окремою складовою концепції є ці-
леспрямований процес формування мо-
тивації щодо навчання. Власне, відсут-
ність такого елемента знецінює низку 
дидактичних концепцій, що в свою чер-
гу істотно вплине на якість освітнього 
процесу. Остання особливість цієї кон-
цепції стосується її практичної спрямо-
ваності, що безпосередньо позитивно 
впливає на інтенсифікацію підготовки 
конкретних фахівців і формування у них 
важливих професійних якостей.

Таким чином, значення даної теорії 
полягає в тому, що вона вказує педаго-
гові, як необхідно організовувати на-
вчально-пізнавальну діяльність майбут-
ніх інженерів-прикордонників, щоб 
використовуючи дидактичні одиниці, 
ефективно керувати процесом їхнього 
навчання та швидко досягти позитив-
них практичних результатів.

Особливу увагу необхідно приділи-
ти окремій педагогічній умові, яка ґрун-
тується на організації самостійної робо-
ти майбутніх інженерів-прикордонни-
ків. В силу різних причин в країні, 
освітні програми постійно мають місце 
скороченню, що в свою чергу впливає 
на час, який проводить викладач в ауди-
торній роботі, а вимоги щодо підготов-
ки майбутніх інженерів-прикордонни-
ків постійно оновлюються і ускладню-
ються. Особливо ці питання постали з 
часу початку проведення антитерорис-
тичної операції.

В сучасній системі професійної під-
готовки майбутніх інженерів-прикор-
донників саме самостійна підготовка ві-
діграє одну із ключових ролей.

Взагалі, передача існуючих знань є 
складовою людської діяльності, тому 
застосування нових інформаційних 
технологій у галузі освіти зумовлено 
двома вимогами: необхідністю підготу-
вати майбутнього інженера-прикор-
донника до його професійної діяльно-
сті та більш ефективної передачі цих 
знань і, в досягнені цієї мети безумовно 
впливає організація самостійної роботи.

Н. Калашнікова вважає, що само-
стійна робота це:

1) вид діяльності, який є необхід-
ною умовою свідомого засвоєння знань 
на всіх етапах;

2) форма занять у системі освітнього 
процесу вищого навчального закладу;

3) система поступового набуття 
знань, умінь та практичних навичок [8].

За баченням Л. Журавської [9] само-
стійна робота студента — це різновид 
пізнавальної діяльності, який керується 
і контролюється викладачем і направле-
ний на:

1) набуття та закріплення знань і вмінь;
2) формування самостійної особи-

стості.
Головною метою самостійної робо-

ти майбутніх інженерів-прикордонни-
ків є формування самостійності в про-
цесі реалізації освітньої і виховної мети: 
надбання вмінь та навичок в умовах са-
мостійних дій; виховання потреби до 
поповнення та оновлення своїх знань.

Щодо навчально-методичного су-
проводу підготовки майбутніх інжене-
рів-прикордонників в модульному се-
редовищі, варто зазначити, що сучасні 
умови щодо акредитації навчальних за-
кладів незалежно від форми власності 
включають в себе обов’язкову наявність 
модульного середовища навчання та ді-
євості даних систем.

Досліджуючи такий вид навчання в 
модульному середовище, було визначе-
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но, що воно посилює пізнавальну актив-
ність, мотивацію та самоконтроль, що 
значно відрізняє його від очних форм 
навчання, де рівень підсилення мотива-
ції може бути менший. Проблема фор-
мування зовнішньої і внутрішньої мотива-
ції незадовільно розв’язується в традицій-
ному навчанні, а в ході дистанційного 
навчання вимагає нових підходів. При 
цьому, мотивація в дистанційному навчан-
ні може бути декількох видів: пізнавальна, 
соціальна, економічна, мовна, ділова, ко-
мунікативна, особистісна тощо [10].

Використання інформаційних тех-
нології у нашому дослідженні активізу-
вало мотивацію, додало до роботи май-
бутніх інженерів-прикордонників до-
слідницького аспекту, активізувало твор-
чу роботу, що позитивно вплинуло на 
активізацію навчально-пізнавальної ді-
яльності, дозволило оцінити інтегратив-
ний характер нових інформаційних тех-
нологій щодо конкретних навчальних 
дисциплін, а також сприяло подоланню 
психологічних бар’єрів при застосуванні 
комп’ютерних засобів діяльності.

Крім того, наявність такого ресурсу 
як модульне середовище надає можли-
вість науково-педагогічному складу 
проводити низку більш детальних до-
сліджень в галузі аналізу процесу нав-
чання майбутніх інженерів-прикордон-
ників, що в свою чергу позитивно 
впливає на процес формування змісту 
навчальних дисциплін.

Висновок. Таким чином в ході 
проведеного дослідження визначено 
низку організаційно-педагогічних умов, 
які в повній мірі впливають на освітній 
процес професійної підготовки май-
бутніх інженерів-прикордонників з 
формування у них професійної готов-
ності до застосування інформаційних 
технологій у майбутній службовій ді-
яльності засобами самих інформацій-
них технологій.

Подальші напрямки дослідження 
спрямовані на визначення системи засто-
сування інформаційних технологій в про-
цесі навчання майбутніх інженерів-при-
кордонників науково-педагогічним скла-
дом інженерно-технічних кафедр.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Стасюк В. Д. Проблеми підготовки май-
бутніх економістів на сучасному етапі / 
В. Д. Стасюк // Науковий вісник ПДПУ 
ім. К. Д. Ушинського. — Одеса : ПДПУ іме-
ні К. Д. Ушинського, 2002. — Вип. 10. — 
С. 175–179.
2. Хачирова И. Х. Педагогические условия 
стимулирования самостоятельной работы 
курсантов. Автореф. дис. канд. пед. наук: 
13.00.01. — Ставрополь : СГУ, 2001. — 22 с.
3. Ерошина Н. А. Дидактические условия 
управления самостоятельной учебной дея-
тельностью курсантов педагогических ву-
зов: Автореф. дис.канд.пед.наук: 13.00.01. 
— ЛГУ. — Липецк, 2001. — 22 с., С.9.
4. Высоцкий С. В. Структура психолого-пе-
дагогических условий формирования по-
исково-творческой направленности лично-
сти в процессе обучения //Науковий вісник 
Південноукраїнського державного педаго-
гічного університету ім. К.Д. Ушинського: 
Збірник наукових праць. — Одеса, 1999. — 
Вип. 8–9. — С. 90–94.
5. Вєтров В. І. Кадрова політика та військова 
освіта / В. І. Вєтров, О. Л.Тракалюк // Вій-
ськова освіта : зб. наук. пр. № 2 (16). — К. : 

НМЦВО МОУ, 2005. — С. 212–219.
6. Браже Т. Г. Основные принципы совер-
шенствования профессиональной квали-
фикации учителей в ИИУ / Т. Г. Браже // 
Совершенствование профессиональных 
знаний и умений учителя в процессе повы-
шения его квалификации: сб. научн. трудов. 
— М. : АПН СССР, 1982. — С. 18–33.
7. Гальперин П. Я. О психологических ос-
новах программированного обучения. М. : 
Знание, 1967. — с.234.
8. Калашникова Н. Ф. Сочетание лекцио-
них курсов в высшей педагогической шко-
ле: Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Н. Ф. Калашникова . — Ашхабад, 1976. 
— 23 с.
9. Журавська Л. М. Методичні рекомендації 
з організації самостійної роботи студентів / 
Л. М. Журавська. — Ірпінь : УФЕІ, 1997.  
— 78 с.
10. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: 
умови застосування : дистанційний курс: 
навч. посібник / В. М. Кухаренко, О. В. Ри-
балко, Н. Г. Сиротенко ; [за ред. В. М. Куха-
ренка]. — 3-е вид. — Харків : НТУ «ХПІ», 
2002. — 320 с.



Eurasian Academic Research Journal
2017. № 5 (11)

110

1. Stasiuk V. D. (2002). Problemy pidhotovky 
maibutnikh ekonomistiv na suchasnomu etapi [The 
problems of  preparing future economists at 
the present stage]. Scientific herald of  SUNPU 
named after K. D. Ushinsky. Odesa. Vol. 10. 
p. 175–179. [in Ukrainian].
2. Khachirova Y. Kh. (2001). Pedagogicheskie us lo
vyia stimulirovanie samostoyatelnoi raboti kursantov 
[The pedagogical conditions for stimulating 
independent work of  cadets]. Abstract of  the 
PhD diss. (pedag. sci.). SSU, 22 p. [in Russian].
3. Eroshina N. A. (2001) Didakticheskie usloviya 
upravleniya samostoyatelnoy uchebnoy deyatelnostyu 
kursantov pedagogicheskih vuzov [The didactic 
conditions of  management of  independent 
educational activity of  cadets of  pedagogical 
universities]. Abstract of  the PhD diss. (pedag. 
sci.). LSU, 22 p., pp. 9. [in Russian].
4. Vyisotskiy S. V. (1999). Struktura psihologo
pedagogicheskih usloviy formirovaniya poiskovo
tvorcheskoy napravlennosti lichnosti v protsesse 
obucheniya [The structure of  psychological and 
pedagogical conditions for the formation of  
the search and creative orientation of  the 
individual in the learning process]. Scientific 
herald of  SUNPU named after K. D. Ushinsky, 
Odesa, vol. 8–9, pp. 90–94. [in Russian].
5. Vietrov V. I. (2005). Kadrova polityka ta viiskova 
osvita [The personnel policy and military 

education]. Scientific herald «The Military 
education», vol. 2 (16). Кyiv, pp. 212–219. 
[in Ukrainian].
6. Brazhe T. G. (1982). Osnovnyie printsipyi sover
shen st vovaniya professionalnoy kvalifikatsii uchiteley v 
IIU [The basic principles for improving the 
professional qualifications of  teachers in IIU]. 
Scientific herald, Moscow, pp. 18–33. 
[in Russian]
7. Galperin P. Ya. (1967) O psihologicheskih osno
vah programmirovannogo obucheniya [On the psy-
chological foundations of  programmed inst-
ruction]. Znanie, Moscow, pp. 234. [in Russian].
8. Kalashnikova N. F. (1976). Sochetanie lektsi
onnyih kursov v vyisshey pedagogicheskoy shkole [The 
combination of  lecture courses in the higher 
pedagogical school]. Abstract of  the PhD diss. 
(pedag. sci.). Ashgabat, 23 p. [in Russian].
9. Zhuravska L. M. (1997). Metodychni rekomen
datsii z orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv [The 
methodical recommendations on the 
organization of  independent work of  students]. 
UFEI, Irpin, 78 p. [in Ukrainian].
10. Kukharenko V M. (Ed.) (2002). Dystantsiine 
navchannia: umovy zastosuvannia : dystantsiinyi kurs 
[The distance learning: terms of  use: distance 
course]. no. 3, NTU «KhPI», Kharkiv, 320 p. 
[in Ukrainian].

REFERENCES:



111

Метою даного наукового досліджен-
ня є розкриття меж свободи праці, як 
явища, що є похідним від загальнолюд-
ської свободи та є її органічним складо-
вим елементом. Задля досягнення по-
ставленої мети в роботі передбачається: 
розкрити сутнісний зміст свободи праці, 
обґрунтувати необхідність визначення її 
меж, охарактеризувати сутність таких 
меж, надати перелік меж свободи праці. 

Актуальність обраної теми є оче-
видною з урахуванням тих потужних 
євроінтеграційних процесів, що наразі 
відбуваються в Україні: по-перше, до-
сягнення стратегічної мети вступу до 
ЄС, яку поставила перед собою Україна 
ще більше 10 років тому, вимагає по-
дальших кроків щодо європеїзації зако-
нодавства; по-друге, досягнення цієї 
мети ставить перед собою також 
завдання не тільки оновлення законо-
давства за зразком європейського, але й 
передбачає певну зміну світоглядних 
позицій сучасних українців на базові та 
фундаментальні поняття сучасного 
життя. Саме останнє і є детермінантом 
обрання теми за вказаним напрямком, 
адже, на дивлячись на те, що науковий 
світ активно аналізує трудове (і не тіль-

ки) законодавство, виявляє прогалини в 
національному законодавстві, здійснює 
пошук якомога ефективнішого механіз-
му реалізації більш вищих за рівнем 
стандартів життя та ведення трудової 
діяльності  (як, наприклад, зазначила 
О. Л. Омельченко, «завдання, що по-
стають перед наукою трудового права в 
умовах потуж них євроінтеграційних 
процесів, полягають у чіткому визна-
ченні меж імплементації європейських 
трудових норм у правову систему Укра-
їни з урахуванням національних осо-
бливостей і наявних соціально-еконо-
мічних можливостей, розробці дієвого 
та надефективного юридичного меха-
нізму адаптації національного трудово-
го законодавства до актів Ради Європи 
й Європейського Союзу, що встанов-
люють європейські трудові стандар-
ти» [1, c. 8]), все ж переважна більшість 
людей взагалі не розуміють так звані 
«європейські цінності», не мають пов-
ноцінного уявлення про те, навіщо не-
обхідний процес європеїзації, при цьо-
му на питання «Для чого Україні всту-
пати до ЄС?» відповідь зазвичай стан-
дартно невизначена: «Там люди краще 
живуть, і ми будемо краще жити». Од-
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нак, розуміння чому саме «люди там 
краще живуть» лежить в площині мо-
ральної та психологічної оцінки люд-
ської особистості та цінності її життя, 
інтересів, потреб. І виражається таке 
розуміння у відповідних норматив-
но-правових актах. Тобто потрібно ро-
зуміти, що в країнах ЄС процес покра-
щення рівня життя, забезпечення тру-
дових прав йшов від визрівання в свідо-
мості людей розуміння надважливості 
людської гідності, людського життя, 
визнання кожного окремого індивіда та 
його потреб і інтересів однаково значу-
щими для суспільства, до закріплення 
цих усвідомлених істин у відповідних 
нормативно-правових актах. В той же 
час в українській дійсності намагаються 
здійснити навпаки: встановити певні 
життєві цінності та забезпечити їх нор-
мативно-правовим шляхом, сподіваю-
чись на те, що вони в силу своєї природ-
ності «приживуться» в суспільстві. І хоча 
такий підхід має місце в історії, все ж, як 
свідчить практика, зазвичай суспільство, 
яке не готове до сприйняття навіть при-
родних цінностей, не готове і до корис-
тування ними. Так, зокрема, на нашу 
думку, відбувається і зі свободою праці.

Останнім часом збільшилася кількість 
наукових досліджень, які намагаються 
дати визначення безпосередньо понят-
тю  свободи  праці  (В. В. Жернаков, 
Н. Д. Гетьманцева,  К. Ю. Герман, 
Д. М. Ярошенко та інші), однак, серед 
усіх наукових розвідок, на нашу думку, 
найбільш обґрунтованою та аргументо-
ваною, яскравою і такою, що гідна окре-
мої уваги, є робота Т. А. Занфірової [2], 
яка найбільш повноцінно розкриває пи-
тання свободи праці. Зокрема, вчена, на-
водячи три існуючі типи трудової етики 
(1 — традиційний (споживчий або міні-
малістський) тип трудової етики орієнто-
ваний на задоволення скромних, прак-
тично мінімальних потреб сім’ї в харчу-
ванні, одязі та житлі; 2 — максималіст-
ський (сучасний, буржуазний) тип трудо-
вої етики охопив у різних країнах Західної 

Європи період пізнього Середньовіччя та 
раннього Нового часу і орієнтований на 
досягнення вищих результатів у праці, 
максимально можливих заробітків (дохо-
дів), а для підприємців — максимально-
го  прибутку  [цит.  за 3, c. 99–100]; 3 — 
постмодерністський тип трудової етики, 
що характеризується гострими протиріч-
чями в суспільстві: з одного боку, ствер-
джується свобода праці кожного (неза-
лежно від кольору шкіри, гендерних ха-
рактеристик, сексуальних уподобань, ре-
лігії, мови, політичних переконань тощо), 
а, з іншого боку, всі ми є свідками виму-
шеності праці будь-кого, хто не належить 
до групи фінансово незалежних людей. 
В рамках вимушеності праці люди зму-
шені «добровільно» (така добровільність, 
як правило, є лише зовнішньою) пого-
джуватись навіть на найважчі та найбільш 
несправедливі умови праці, на «неофіцій-
не» працевлаштування (в силу чого, не 
отримують офіційного стажу та втрача-
ють в розмірі своєї майбутньої трудової 
пенсії), працювати понаднормово (навіть 
тоді, коли такі понаднормові години пра-
ці не оплачуються), не завжди можуть 
звільнитися з роботи. Отже, можна гово-
рити про те, що свободу праці в рамках 
постмодерністського типу трудової етики 
змістило з місця так зване «насильство 
праці» [4], яке стає практично повсюдним 
явищем не тільки в приватному секторі, а 
й навіть у державному [5, c. 12–18]), гово-
рить про те, що «існуюче сьогодні "на-
сильство праці" як явище реалій нашої 
постмодерної доби витісняє не тільки 
свободу праці, а й фактично всі інші осо-
бисті права і свободи людини, оскільки 
складається наступна ситуація: щоб отри-
мувати гідну заробітну плату людині до-
водиться сьогодні погоджуватись на пра-
цю, здійснюючи яку, такий працівник 
вимушений працювати не лише по-
наднормово (тобто на шкоду своєму осо-
бистому часу відпочинку, під час якого ця 
людина може реалізувати свій нетрудо-
вий потенціал та задовольнити будь-які 
свої законні інтереси), але, нерідко, і без 
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вихідних та законних відпусток; щоб от-
римувати гідну зарплату та просуватися 
по службі працівник погоджується на 
працю, до якої роботодавець допускає 
лише тих, хто зобов’язується не вступати 
в шлюб та/або заводити дітей протягом 
дії трудового договору, або погоджуєть-
ся на роботу, усвідомлюючи, що йому 
слід "відмовитись" від шлюбу та ідеї за-
вести дітей, зважаючи на інтенсивність 
роботи та надмірне навантаження трудо-
вими функціями, які він на себе бере, 
тощо» [2, c. 60]. У підсумку, науковець 
робить справедливий висновок, що 
«праця, свобода праці і їх реальне забез-
печення на практиці в сучасному су-
спільстві виражені в карикатурній фор-
мі, їх зміст багато в чому є перекрученим, 
з чого слід зробити висновок, що акту-
альність свободи праці в сучасному су-
спільстві не втратила свого значення, і 
так само злободенна сьогодні, як і за ча-
сів кріпосного права або ж за часів 
обов’язковості праці, до якої примушу-
вав всіх працездатних громадян злочин-
ний режим колишнього СРСР» [2, c. 61]. 

Цілком погоджуючись із цитовани-
ми висловлюваннями Т. А. Занфірової, 
все ж маємо додати певне уточнення: 
така перекручена карикатурна форма 
розуміння та реалізації свободи праці 
властива не всьому сучасному суспіль-
ству, а в більшій мірі саме українському 
суспільству. Причин такого відношен-
ня та допустимими зловживаннями з 
боку роботодавців і мовчазна згода на 
таке працівників є, як мінімум, 2: 1) нега-
тивна економічна ситуація в країні, за 
якої працівник вимушений погоджува-
тися на невигідні для себе умови праці 
та поступатися своєю свободою праці; 
2) відсутність власного розуміння в кож-
ного конкретного працівників гідності 
та меж свободи праці. І ця остання при-
чина, на нашу думку, є навіть більш 
важливою і вирішальною, аніж перша. 
Оскільки сучасне українське життя до-
водить той факт, що навіть за наявності 
високого рівня освіти, достатнього чи 

навіть високого рівня професійного 
досвіду, все ж український працівник не 
розуміє де межі його свободи в царині 
користування його працею. 

К. Ю. Герман вірно та слушно під-
креслює певну особливість сучасності: 
«Вбачається, що у ХХІ столітті свобода 
праці, яка включає право на працю, не 
може бути зведена до категорії, яка зале-
жить від закріплення чи не закріплення 
її в нормативно-правовому акті. Свобо-
да праці походить від природного ста-
ну людини, яка народжується вільною і 
повинна залишатися вільною протягом 
усього життя. Не залишається сумніву, 
що свобода праці має розглядатися як 
один з найголовніших та найцінніших 
правових принципів, що пронизує не 
лише законодавство окремих країн, а є 
фундаментальним правовим принци-
пом, визнаним усіма державами світу та 
міжнародними спільнотами» [6]. Однак, 
погоджуючись із тим, що свобода праці 
не може залежати від закріплення чи не 
закріплення її в нормативно-правовому 
акті, слід зауважити, що свобода праці 
може залежати і повністю залежить від 
усвідомлення її реальності самими 
суб’єктами, на яких ця свобода розпо-
всюджується. Адже, як зазначає Т. А. За-
нфірова «свобода праці — це здійснен-
ня або ж відмова від здійснення люди-
ною свідомої мети, підпорядкування 
своєї волі як для досягнення необхідно-
го результату в ході трудової діяльності, 
так і для самого здійснення трудової ді-
яльності, в ході якої ця людина поступа-
ється наймачу своєю автономією, якою 
вона наділяється природою та законо-
давством в силу своєї приналежності до 
людського виду» [2, c. 109–110]. 

З наведеного визначення явно оче-
видно, що аби обмежити людину у 
властивій їй свободі, необхідно, щоб 
сама людина розуміла межі своєї авто-
номії. Це стосується і свободи праці. 
В інакшому випадку: можлива ситуація, 
за якої працівник вважатиме, що його 
несправедливо обмежують, утискують, 
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в нього ростимуть невдоволення і зло-
ба. Відтак, межами свободи праці — є ті 
основні ознаки користування чужою 
працею, за відсутності яких можна каза-
ти про порушення меж свободи праці в 
бік її обмеження чи взагалі виключення. 
Одразу зауважимо, що свобода праці 
(як власне і сама свобода) не може бути 
безмежною, оскільки вона перетво-
риться на «анархію», безвідповідаль-
ність та вседозволеність. Разом із тим, 
такі межі напряму залежать від того, 
яким чином сприймає суспільство сво-
боду в-цілому і свободу праці зокрема 
(в різні історичні епохи таке сприйнят-
тя сильно відрізнялося, що позначило-
ся і на відповідному стані правового ре-
гулювання цього питання), а також від 
рівня моральності суспільства. 

Отже, такими узагальнюючими ме-
жами є: 1) правомірне користування най-
маною працею, тобто наймана праця 
має здійснюватися тільки в межах спра-
ведливого морального закону на закон-
них підставах; 2) добровільність при 
прийнятті рішення про реалізацію права 
на працю або про відмову від такої реалі-
зації має обумовлюватися дійсним ба-
жанням і невимушеними життєвими об-
ставинами (існуюче сьогодні «насиль-
ство праці» є яскравим прикладом пору-
шення свободи праці через вимушеність 
працівника погоджуватись на невигідні 
чи навіть незаконні умови праці); 3) на-

явність гідних альтернатив на ринку пра-
ці та відповідальність держави перед 
працівниками за наявність можливості 
здійснення добровільного вибору виду 
трудової діяльності в межах закону (так, 
наприклад, Т. А. Занфірова наводить 
приклад князівства Монако, де Законом 
Монако «Про соціальну підтримку та за-
хист незалежних професійних художни-
ків» 2009 року стимулюється мистецька 
творчість підданих Князівства Монако за 
рахунок економічної підтримки осіб, що 
традиційно займаються художніми про-
мислами, зокрема, таким особам також 
були гарантовані трудові пенсії. Такі 
кроки монакського законодавця, на дум-
ку вченої, безумовно, сприяють реаліза-
ції свободи праці творчими особами, які 
вимушено відмовляються від творчих 
професій на ринку праці на користь ін-
ших нетворчих професій лише з тих 
підстав, що нетворчі професії, з одного 
боку, є більш надійними для них в еко-
номічному сенсі, а з іншого — такими, 
що зумовлюють соціальну захищеність, 
яка гарантована нормами національного 
трудового права [2, c. 335]).

Підсумовуючи, слід зазначити, що 
для констатації свободи праці має до-
тримуватись  кожна з виокремлених 
меж свободи праці, відсутність же хоча 
б одної з них свідчитиме про відсут-
ність свободи праці в державі, що влас-
не спостерігаємо сьогодні в Україні.
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Постановка проблеми. Трансфер 
технологій є стратегічною складовою 
інноваційної діяльності, що забезпечує 
виживання, конкурентні переваги та 
економічне зростання сучасній органі-
зації. Багато країн широко використо-
вують трансфер технологій для підйо-
му і швидкого зростання економіки.

Україна має значний науково-тех-
нічний потенціал, талановитих науков-
ців, які продукують нові знання, але по-
ступається іншим країнам у вмінні 
ефективно їх комерціалізовувати. Не 
секрет, що іноді вітчизняні розробки 
залишаються не реалізованими. При-
чиною цього є недосконалість націо-
нальної інноваційної системи, а саме 
системи управління трансфером техно-
логій на підприємствах, недостаток 
знань і досвіду у розробників. Відсут-
ність  ефективних  механізмів  трансфе-
ру  технологій  не  дозволяє  країні ста-
ти повноцінним членом міжнародного 
ринку технологій. У зв’язку з цим інно-
ваційність України оцінюється у світі 
достатньо низько.  

Курс України на інноваційний роз-
виток висуває завдання удосконалення 
системи управління трансфером техно-
логій, систематизації і удосконалення 
науково-методичного забезпечення, в 
т.ч. оцінювання  ефективності  транс-
феру технологій як важливої складової 
процесу управління ним. Доцільним є 
аналіз теорії та практики визначення 
критеріїв та показників оцінювання 
ефективності трансферу технологій з 
метою формування системи ключових 
показників оцінювання ефективності 
трансферу технологій для вітчизняних 
підприємств.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблеми трансферу техно-
логій є предметом досліджень багатьох 
вітчизняних і зарубіжних вчених, таких 
як Г. Андрощук, О. Бутнік-Сіверський, 
С. Валдайцев, В. Денисюк, Е. Ендер-
сон, В. Зінов, С. Ілляшенко, О. Кам’ян-
ська, А. Косенко, Д. Коциски, В. Мухо-
пад, О. Новосельцев, Г. Олехнович, 
П. Перерва, Б. Прахов, Д. Сакай, І. Сін-
таї, Л. Устінова, Л. Федулова, М. Фон-
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штейн, Р. Фостер, Д. Хенатра, П. Цибу-
льов, А. Череп, Н. Чухрай, А. Шапош-
ніков, М. Шамоши Верес, Й. Шумпе-
тер, Т. Щедрина та ін.

Але не дивлячись на наявність пу-
блікацій з даної тематики, практично 
відсутні дослідження, спрямовані на ви-
рішення проблеми оцінювання ефек-
тивності трансферу технологій на під-
приємствах — неоднозначного і супе-
речливого трактування, зайвої або не-
достатньої кількості показників, що ви-
ступають основою прийняття управ-
лінських рішень.

Мета та задачі дослідження. Ме
тою статті  є  аналіз зарубіжних  та  ві-
тчизняних теорії та практики визначен-
ня критеріїв та показників оцінювання  
ефективності трансферу технологій з 
метою розробки системи і практичних 
рекомендацій щодо їх застосування ві-
тчизняними підприємствами.

Завдання роботи полягає у розробці 
системи показників, що характеризу-
ють ефективність  процесу трансферу 
технологій на підприємстві. 

Предметом дослідження є система по-
казників, що характеризують діяльність 
Центрів трансфера технологій. 

Об`єктом дослідження є як окремі 
показники ефективності трансферу 
технологій, так і загальні результати ро-
боти Центрів трансферу технологій на 
підприємствах, в т.ч. в університетах.

Теоретичною й методологічною 
основою дослідження є праці вітчизня-
них і зарубіжних вчених та практиків у 
сфері трансферу технологій.

Для досягнення поставленої мети, 
формування системи показників оці-
нювання ефективності трансферу тех-
нологій підприємства використано за-
гальнонаукові методи дослідження: фор-
малізації і  системного аналізу. 

Результати дослідження. Виклад 
результатів дослідження потребує уточ-
нення термінів і понять. 

Трансфер технології — це передача 
технології, що оформлюється шляхом 

укладання двостороннього чи багато-
стороннього договору між фізичними 
та/або юридичними особами, якими 
встановлюються, змінюються чи при-
пиняються майнові права та зобов’язан-
ня стосовно технології чи/або її скла-
дових [1, с. 41]. 

Комерціалізація технологій — важли-
вий елемент трансферу, процес пере-
творення  результатів  науково-техніч-
ної та інноваційної діяльності в товар 
на ринку та їх ефективна реалізація в 
промислових масштабах [1, с. 44]. 

Основними формами комерціалізації 
є: 1) одержання роялті від використання 
прав інтелектуальної власності; 2) ство-
рення нових компаній, заснованих на 
технологіях; 3) дослідницькі контракти 
із приватними клієнтами.

У більшості зарубіжних компаній 
діють офіси  з ліцензування і трансфе-
ру технологій: Technology Licensing 
Offices — TLO, Technology Transfer 
Offices — TTO.  Центр трансферу техноло
гій (ЦТТ) — організація / структурний 
підрозділ організації, орієнтований на 
комплексне  і системне управління ре-
зультатами наукових досліджень, від ство-
рення об`єктів права інтелектуальної 
власності до їх комерціалізації і введення 
в господарський обіг, переважно у вигляді 
укладання ліцензійних договорів і/або 
відкриття стартап-компаній [2, с. 7].

Під оцінюванням розуміють вимірю-
вання результатів діяльності і співстав-
лення їх із задачами, які ставились пе-
ред проектом / организацією. 

Наукові джерела трактують супе-
речливо і неоднозначно поняття 
«показники», «критерії»,  «індикато-
ри», з якими  пов’язаний  процес оці-
нювання, тому вони потребують 
уточнення. Звернемося до великого 
тлумачного словника сучасної укра-
їнської мови  [3]: 

1) показник —  свідчення,  доказ,  оз-
нака  чогось;  наочні  дані  про резуль-
тати  роботи, про  досягнення  в  чо-
му-небудь; явище або подія, на підставі 
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яких можна зробити висновок про пе-
ребіг якого-небудь процесу [3, с. 1024];

2) критерій — ознака чи сукупність 
ознак, які надають підставу для здійс-
нення оцінки показників,  мірило істин-
ності знань, їх відповідності об’єктив-
ній дійсності [3, с. 588];

3) індикатор  —  це  елемент даних,  
який  відображає  перебіг процесу  або  
стан  об’єкта  оцінювання,  його  кіль-
кісні  та  якісні характеристики  (набір 
значень якої-небудь змінної в залежно-
сті від часу (і/або місця)  [3, с. 496].

Розрізняють контекстні і програмні 
індикатори.  Контекстні індикатори слу-
жать для вимірювання результатів ді-
яльності (програм, проектів) в цілому і 
застосовуються до всієї території, насе-
лення, громадських та економічних ін-
ститутів (відносяться до контексту, в 
якому діє проект/програма). Програмні 
індикатори відносяться до діяльності 
конкретного проекту, або організації, 
стосуються лише тих, кого зачіпає їх ді-
яльність [4, с. 38]. 

В науковій літературі для оцінюван-
ня результатів використовуються кате-
горії «результативності», «ефекту» та 
«ефективності». 

Результативність — це результати 
порівняно з цілями, тобто ступінь до-
сягнення поставлених цілей, причому  у  
зіставлені  з  використаними  для  цього  
ресурсами.

Економічний ефект — це абсолют-
ний показник приросту економічного 
показника результативності, розрахова-
ний як різниця між його значеннями до 
і після певного процесу (прибуток, чи-
стий дисконтований потік, виручка 
тощо). Крім економічного, розрізняють 
ще виробничий і соціальний ефекти.

Ефективність — відносний показ-
ник, який дає можливість порівняти 
отриманий ефект з витратами на його 
одержання. В економіці ефективність —  
максимізація результату при мінімаль-
них витратах. Для оцінювання ефек-
тивності діяльності організацій найчас-

тіше використовують економічні по-
казники (прибуток, рентабельність 
і т. д.). При комплексному оцінюванні 
результатів діяльності враховують еко-
номічну, організаційну та соціальну 
ефективність.

На наш погляд, поняття економічної 
ефективності в сфері управління інтелек-
туальною власністю (ІВ) має свою специ-
фіку і пов’язане перш за все з оцінкою 
доходу, який може генерувати ця ІВ при 
вдалому впровадженні, а також оцінкою 
частки надходжень від використання ІВ в 
загальному  прибутку  підприємства.  
Отже,  під ефективністю трансферу техноло
гій  розуміють перш за все комерційний 
ефект від передачі/ використання/залу-
чення  ІВ для виробництва та реалізації 
товарів і послуг із урахуванням витрат на 
створення, оцінювання, юридичний за-
хист і просування ІВ на ринок. 

У вітчизняній практиці до оціню-
вання ефективності трансферу техно-
логій частіше всього застосовуються 
два підходи: а) загальний економічний 
(показниками для аналізу є витрати, 
при буток, окупність, виручка); б) про-
ектний (показники ефективності інвес-
тиційного проекту: чистий дисконтова-
ний дохід (Net Present Value (NPV)), 
внутрішня норма дохідності (Internal 
Rate of  Return (IRR)), індекс прибутко-
вості (Profitability Index (PI), період 
окупності (PB))  і т.ін.).

В той же час, в економічній науці 
для оцінювання ефективності розрізні-
ють чотири наукових підходи: ресурсний 
(враховується співвідношення результа-
ту і суми всіх витрачених ресурсів); ви
тратний (співвідношення результату і 
всіх витрат); цільовий (вимірювання сту-
пеню досяжності мети);  інституціональ
ний (визначення кола зацікавлених 
осіб/організацій і розрахунок ефектив-
ності процесів для кожної із них). На 
наш погляд, для оцінювання ефектив-
ності трансферу технологій  доцільним 
є використання цільового та інститу-
ційного підходів. Обидва із цих підхо-
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дів не виключають можливості викори-
стання ресурсного та витратного, але, 
на відміну від останніх, дозволяють за-
безпечити всебічність кількісного оці-
нювання результату з позицій різних 
зацікавлених сторін.

Для реалізації кожного із вищезазна-
чених наукових підходів використову-
ються різні методи вимірювання ефек-
тивності [5, с. 104]. Так, в межах ресурс-
ного і витратного підходів застосовуєть-
ся метод коефіцієнтів, в межах цільового 
підходу — метод різниць, метод порів-
нянь, метод матриць, метод коефіцієн-
тів. При інституціональному підході за-
звичай використовують комбіновані ме-
тоди вимірювання ефективності. 

Аналіз практики управління транс-
фером технологій  також говорить, що 
оцінка ефективності трансферу техно-
логій здійснюється поетапно: 1)  оцінка 
прогнозної (очікуваної) ефективності 
трансферу технологій на етапі відбору 
розробок для впровадження або ліцензу-
вання; 2) моніторинг ефективності про-
ектів трансферу технологій на окремих 
стадіях їх виконання; 3) оцінка ефектив-
ності проектів трансферу технологій на 
момент їх завершення, яка характеризує 
ступінь досягнення поставленої мети, 
включає аналіз впливу результатів тран-
сферу технологій на загальну ефектив-
ність функціонування підприємства.

Важливим завданням управління 
системою трансферу технологій є ви-
бір критеріїв оцінки ефективності. 
В якості головного критерію оцінюван-
ня ефективності результату трансферу 
технологій доцільно виділити його 
прибутковість, комерційний ефект для 
учасників. З цієї точки зору проведений 
всебічний аналіз дозволив виокремити 
такі напрямки  (сторони) оцінювання:

1) ефективність трансферу (як пере-
дачі, так і прийому) окремої технології;

2) ефективність трансферу техно-
логій на макрорівні;

3) ефективність трансферу на мі-
крорівні; 

4) ефективність роботи ЦТТ в цілому;
5) ефективність трансферу універ-

ситетських розробок; 
6) ефективність передачі технологій 

різними каналами, у тому числі між під-
приємствами, тощо.

Кожен із цих напрямків може роз-
глядатися окремо в межах конкретного 
проекту і виражатися окремими вели-
чинами і показниками.

Щодо офіційної державної статис-
тики трансферу технологій, то вона 
вміщує не багато даних для детального 
аналізу. До них належать:  показники 
експорту-імпорту машин і устаткуван-
ня;  динаміка прямих іноземних інвес-
тицій; патентна статистика;  техноло-
гічний баланс платежів. Дана система 
статистичних показників дозволяє оці-
нити поточний стан і складати  довго-
строкові прогнози розвитку трансферу 
технологій в країні.

Усі організації, які здійснюють науко
водослідні і дослідноконструкторські роботи, 
зобо в’я зані подавати щорічні звіти про 
діяльність у сфері трансферу техноло-
гій, які містять: 1) детальний опис про-
грами трансферу технологій; 2) основну 
специфічну інформацію для оцінки рів-
ня трансферу технологій, а саме: кіль-
кість поданих заявок на патент; кількість 
виданих патентів; кількість наданих лі-
цензій; суму одержаних роялті; кількість 
ліцензій, дія яких припинена з поважних 
причин; інші важливі параметри, прита-
манні тільки даному відомству. 

Трансфер технологій в деяких роз-
винутих країнах (США, Фінляндія) зве-
дений законом в статус третьої найваж-
ливішої місії університетів (після освіт-
ньої та науково — дослідницької діяль-
ності). Всі провідні світові університети 
мають у своїй структурі офіси трансфе-
ру технологій, інформація про діяль-
ність яких детально висвітлена на сайтах.

Наведемо офіційні результати діяль-
ності деяких відомих зарубіжних центрів 
трансферу технологій:  Imperial 
Innovations, Oxford University Innova tion 
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Ltd (Великобританія), Центр наукових 
досліджень та інновацій в Единбурзі, Isis 
Enterprise (Англія), Larta Institute, Центр 
технологій, підприємництва і комерціа-
лізації університету Корнел (США), Ка-
гоlіnska Іnnоvаtіоn, Школа підприємни-
цтва Chalmers (Шве ція), Агентство по 
використанню патентів PVA-MV, Max 
Planck Innovation, Технологічна фабри-
ка Карлcрує  (Німеччина).

Зазначимо, що виділяють кілька рів-
нів ринкового фокусу ЦТТ [4, с. 14]: 

1) міжнародний (припускає довго-
строковий розвиток дослідницьких та 
інноваційних проектів на базі співпраці 
міжнародних партнерів з метою при-
скорення темпів комерціалізації — 
Larta Institute (США), Центр наукових 
досліджень та інновацій в Единбурзі 
(Англія), Isis Enterprise (Англія));

2) регіональний (концентрація на науко-
во-технічному, адміністративному, про-
мисловому потенціалі окремого регіону, 
області — Агентство по використанню 
патентів PVA-MV (Німеччина), Imperial 
Innovations (Великобританія), ITEK (Ав-
стралія), Isis Innovation Ltd (Англія);

3) тематичний (робить акцент на пев-
них технологічних тематиках, за даним 
принципом функціонують офіс транс-
феру технологій лабораторії прикладної 
фізики університету Джона Хопкінса 
(США), Karolinska Innovation (Швеція).

Так, наприклад, Oxford University 
Innovation Ltd (Великобританія), створе-

на в 1988 р. як комерційна компанія з 
передачі технологій, повністю нале-
жить Оксфордському університету і має 
міжнародний фокус.  З часом компанія 
Oxford University Innovation Ltd пройшла 
кілька фаз розвитку, були створені два 
відділи: Oxford University Consulting і 
Isis Enterprise (з квітня 2017 року зміни-
ла назву на  Oxentia) [6].

За останні вісім років Оксфордський 
університет вклав 14,8 млн фунтів стер-
лінгів в патенти через посередництво 
Oxford University Innovation і отримав в 
обмін 100 млн фунтів стерлінгів у вигля-
ді ліцензійних платежів. Oxford 
University Innovation управляє більш ніж 
1300 патентами і патентними заявками 
університету Оксфорда, а також 566 ак-
тивними ліцензійними угодами [6].

З 1997 року Oxford University 
Innovation надала допомогу у форму-
ванні більш 70 дочірніх компаній уні-
верситету Оксфордського університету, 
значно збільшивши вартість пакетів ак-
цій університету. Видатні spinouts ком-
панії :   Oxford  BioMedica  (1996),  
SummIТ  (2003),  Oxford  Immunotec 
(2002), Velo cys (2005). Oxford University 
Innovation залучила для своїх компаній 
понад 335 млн фунтів стерлінгів у ви-
гляді прямих інвестицій.

З сайту компанії можна почерпнути 
відомості про результати діяльності 
Oxford University Innovation за останні 
роки [6].

Таблиця 1
Ключові результати діяльності Oxford University Innovation у 2014–2016 рр.*

Показники Роки
2014 2015 2016

Отримано загальних доходів, млн фунтів стерлінгів  14,5 24,6 22,2
Повернулось до Оксфордського університету і його дослідників, 
млн фунтів стерлінгів 6,7 13,6 9,6
Кількість створених spinouts компаній, од. 8 5 21
Укладено угод (ліцензій на технології, консультаційних угод), од. 498 597 855
Отримано патентів і патентних заявок на винаходи для 
оксфордських дослідників, од. 2211 2490 2873
Обсяг фінансування досліджень, виграних оксфордськими до-
слідникми з прямою підтримкою компанії, млн фунтів стерлінгів 19 25 24

* складено автором за [6].
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Як бачимо з табл. 1, в 2016 році 
Oxford University Innovation отримала за-
гальних доходів 22,2 млн фунтів стерлін-
гів; 9,6 млн фунтів стерлінгів повернулось 
до Оксфордського університету у вигляді 
ліцензійних платежів; були створені 
21 spinouts компаній; заключено 855 
угод; отримано 2873 патентів і патентних 
заявок на винаходи для оксфордських до-
слідників; профінансовано досліджень на 
24 млн фунтів стерлінгів.  

Інший приклад: компанія Imperial 
Innovations (Великобританія) працює з 
академічними винахідниками і студента-
ми Imperial College London, має регіо-
нальний і тематичний фокуси (науки 
про землю, охорона здоров`я і фармако-
логія, ІКТ), підтримує академічні дослі-

дження або на ранній стадії  ідеї в проце-
сі комерціалізації і сприяє в отриманні 
грантових коштів, захисті інтелектуаль-
ної власності та формуванні нових під-
приємств або ліцензуванні в галузі. Як 
зазначено на офіційному сайті, компанія 
подає щорічно більше 60  патентів на 
технології коледжу, протягом останніх 
10 років створено понад 1000 робочих 
місць у spinouts компаніях, щороку за-
ключається близько 30 ліцензійних угод 
з промисловістю, розкриття інформації 
складає в середньому 360 винаходів на 
рік. Стандартний розмір вкладу складає 
до 10 млн фунтів стерлінгів [7].

Результати роботи розглянутих за-
рубіжних центрів трансферу техноло-
гий  наведені в табл. 2.

Таблиця 2
Результати роботи відомих центрів трансферу технологій*

Показник Значення Приклади
1. Створено 
інноваційних 
компаній

До 10 Агентство по використанню патентів PVA-MV 
(Німеччина)

20-25 Кагоlіnska Іnnоvаtіоn (Швеція)
Школа підприємництва Chalmers (Швеція)

50-65 Центр технологій, підприємництва і комерціалізації 
університету Корнел (США)
Imperial Innovations (Великобританія)
Oxford University Innovation Ltd (Великобританія)
Isis Innovation Ltd. (Англія)
Max Planck Innovation (Німеччина)

150 Технологічна фабрика Карлcрує  (Німеччина) 
2. Залучено 
грошових 
ресурсів,  
млн євро

1,1 Larta Institute (США)
45-50 PVA-MV (Німеччина)

Кагоlіnska Іnnоvаtіоn (Швеція)
150-200 Imperial Innovations (Великобританія)

Oxford University Innovation Ltd (Великобританія)
Max Planck Innovation (Німеччина)

3. Створено 
нових робочих 
місць, кількість

106 Школа підприємництва Chalmers (Швеція)
216 Кагоlіnska Іnnоvаtіоn (Швеція)

Oxford University Innovation Ltd (Великобританія)
550 Imperial Innovations (Великобританія)

2000-2500 Технологічна фабрика Карлcрує  (Німеччина)
Max Planck Innovation (Німеччина)

*складено за [5]. 

Таким чином, ключовими показни-
ками діяльності розглянутих відомих 
зарубіжних ЦТТ є: а) кількість створе-
них інноваційних компаній (від 10 до 

60); б) кількість нових робочих місць 
(від 215 до 2500);  в) залучені кошти на 
розвиток інноваційної діяльності (від 
1,1 до 200 млн євро);  г) угоди про тран-
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сфер технологій, укладені за сприяння 
ЦТТ (середній відсоток успіху стано-
вить близько 10 %). На наш погляд, ці 
показники можна вважати контекстни-
ми ключовими індикаторами  оціню-
вання з точки зору інтересів засновни-
ків і партнерів (зовнішній контекст).

У провідних університетах України 
центри трансферу технологій були 
створені не більше 10-ти років тому, і 
попри достатню патентну активність  
університетів, ще не можуть досягти та-
ких фінансових успіхів.

Показники ефективності трансферу 
технологій у зарубіжних університетах, як 
це видно вище:  розкриття винаходів; 
кількість виданих патентів; кількість на-
даних ліцензій; новостворені компанії; 
дохід від ліцензування;  загальний дохід. 

Щодо показників ефективності 
трансферу технологій на вітчизняних 
під при ємствах, у тому числі в універси-
тетах, то загально прийня тими можна 
назвати нижченаведені показники.

1. Рівень патентної діяльності 
(активності) в універ ситеті (РПД(А)) 
визначається як відношення кількості 
(діючих) патентів до зайнятих у сфері 
наукових досліджень і розробок. 

 
 (1)

де П — кількість діючих патентів; З — 
кількість зайнятих у сфері наукових до-
сліджень і розробок.

2. Патентна ефективність (ПЕ) 
визначається як спів від ношення видачі 
кількості охоронних документів до ви-
трат на НДДКР (кількість патентів, на-
приклад, на 1 млн грн витрат).

                                                           (2)

де П — кількість патентів; ВНДДКР — ви-
трати на НДДКР.

3. Ліцензійна активність (ЛА) ви-
значається як кіль кість виданих підпри-
ємством ліцензій (укладених ліцензій-
них договорів) за рік.

  (3)

де Кл — кількість виданих підприєм-
ством ліцензій.

4. Ефективність трансферу влас-
них розробок (ЕТР) — відношення 
сукупного доходу від продажу і ліцензу-
вання своїх розробок (авансові, пау-
шальні платежі і роялті) до витрат на 
НДДКР.

 
(4)

де Д — сукупний дохід від продажу і лі-
цензування своїх розробок, грн;  ВНДДКР 
— витрати на НДДКР, грн.

5. Ефективність діяльності ЦТТ 
(ЕЦТТ) — відно шення сукупного от-
риманого доходу від продажу і ліцензу-
вання своїх розробок, надходжень за 
надані послуги до витрат на його ство-
рення і утримання. 

(5)

де Д — сукупний отриманий дохід від 
продажу і ліцен зування своїх розробок, 
надходжень; ВЦТТ — витрати на їх 
створення і утримання, грн.

6. Частка виручки від діяльності, 
пов’язаної з пра вами ІВ у загально-
му доході підприємства 

(6)

де Дзаг — загальна виручка, грн; Дів — 
виручка від інте лектуальної власності, 
грн.

Враховуючи ранню стадію розвит-
ку центрів трансферу технологій в 
Україні, всі основні показ ники оціню-
вання ефективності їх роботи можна 
розділити на 2 блоки: основні і допо-
міжні і звести до 4-х груп (табл. 3).

Як видно з таблиці 3, перша група по-
казників охоплює загальні показники 
аналізу фінансово-господарського ста-
ну ЦТТ, включаючи загальний обсяг 
грошових надходжень центру трансфе-
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ру технологій протягом року.  Друга гру
па охоплює усі показники ділової ак-
тивності центру трансферу технологій: 
кількість поданих анкет винаходу про-
тягом року, кількість сформованих тех-
нологічних пропозицій тощо;  Третя 
група — показники охорони інтелекту-

альної власності, забезпечені ЦТТ. Чет
верта група містить показники продук-
тивності діяльності центру трансферу 
технологій, включаючи середній обсяг 
річних надходжень від одного укладено-
го договору про трансфер технологій і 
рентабельність ЦТТ в цілому за рік.

Таблиця 3
Показники оцінювання ефективності  
роботи центрів трансферу технологій*

№ 
з/п Групи показників Показники

Основні показники
1 Загальні показники 

аналізу фінансово-
господарського 
стану

— Кількість укладених договорів про трансфер технологій, од.; 
— загальна сума коштів, на яку укладено до го ворів про трансфер технологій 
протягом року, грн; 
— загальний обсяг грошових надходжень центру трансферу технологій 
протягом року, грн

Допоміжні показники
2 Ділова активність 

центру трансферу 
технологій

— Кількість поданих до центру трансферу тех нологій анкет винаходу 
протягом року, од.; 
— кількість науково-дослідних робіт, які успішно пройшли попередню 
експертизу, за рік, од.; 
— середній термін тривалості проведення експертизи однієї анкети 
винахідника, дні; 
— середня тривалість періоду від проведення експертизи до підписання 
договору про трансфер технологій, дні; 
— кількість сформованих технологічних про позицій у базі даних центру 
трансферу технологій, од.; 
— кількість сформованих технологічних за пи тів у базі даних центру 
трансферу тех но логій, од.; 
— кількість подій (семінарів, конференцій, виставок тощо), у яких центр 
трансферу технологій брав участь, од.; 
— кількість звернень до відділу трансферу тех нологій протягом року, од.; 
— середня чисельність відвідувачів сайта центру трансферу технологій 
протягом доби, осіб; 
— кількість згадувань про роботу Центру трансферу технологій у 
спеціалізованих ЗМІ протягом року, од.

3 Охорона інтелек-
туаль ної власності, 
забезпечена 
центром трансферу 
технологій

— Кількість заявок, поданих на видання охо ронних документів до 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України протягом року, 
од.; 
— кількість охоронних документів, отри ма них у Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі України протягом року, од.; 
— кількість заявок, поданих на видання охо ронних документів у патентні 
відомства іно земних держав протягом року, од.; 
— кількість охоронних документів, отри ма них у патентних відомствах 
іноземних дер жав протягом року, од.

4 Продуктивність 
діяльності центру 
трансферу 
технологій

— Розподіл надходжень коштів до центру трансферу технологій за видами 
наданих послуг протягом року, грн; 
— річна заробітна плата працівників центру трансферу технологій, грн; 
— частка технологій, які успішно пройшли експертизу у загальній 
кількості техно ло гіч них пропозицій, отриманих центром трансферу 
технологій протягом року, %; 
— частка успішно впроваджених техно логій, %;
— середній обсяг річних надходжень від одного укладеного договору 
про трансфер технологій, грн/од.; 
— рентабельність центру трансферу техно логій за рік, %

*складено за [8; 10].
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Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших досліджень. 

Оцінювання ефективності транс-
феру техннологій — важлива функція 
управління трансфером технологій,  це 
складне і багатоаспектне поняття, яке в 
сучасних умовах України слід розгляда-
ти не стільки як результативність діяль-
ності, що визначається відношенням 
отриманого ефекту до витрачених ре-
сурсів; а скоріше як комплексну оцінку 
результатів використання всіх видів ін-
телектуальних ресурсів та як міру досяг-
нення поставлених цілей.  

Визначені підходи до оцінювання 
ефективності трансферу технологій, 
найбільш вдалими з яких слід вважати 
цільовий та інституційний підходи. До-
ведено, що найбільш повно проаналі-

зувати та всебічно оцінити ефектив-
ність діяльності ЦТТ можливо тільки 
на основі системи показників та крите-
ріїв, що сприятиме знаходженню ре-
зервів підвищення ефективності. 

Ключовими індикаторами ефектив-
ності діяльності центрів трансферу тех-
нологій є: кількість створених іннова-
ційних компаній; кількість нових робо-
чих місць; залучені кошти на розвиток 
інноваційної діяльності; кількість укла-
дених угод про трансфер технологій.

Запропонована система показників 
оцінки ефективності трансферу техноло-
гій підприємства є підґрунтям для подаль-
шого дослідження теоретико-методич-
них та практичних аспектів формування 
механізму оцінювання ефективності 
трансферу технологій в сучасних умовах. 
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Постановка проблемы. Послед-
ние десятилетия предприятия выбира-
ют концепцию устойчивого развития 
своей моделью развития, основной це-
лью которой является равновесие меж-
ду финансовыми интересами владель-
цев бизнеса и ответственностью каждо-
го субъекта хозяйствования за результа-
ты своей деятельности. 

Инвестиционное сотрудничество 
субъектов хозяйствования с европейски-
ми партнерами невозможно реализовать 
без существенных изменений в сфере 
регулирования природопользования и в 
подходах к решению экологических 
проблем, создаваемых предприятиями 
окружающей среде. В современных 
условиях хозяйствования, характеризу-
ющихся жесткой конкуренцией и высо-
ким уровнем риска ведения хозяйствен-
ной деятельности, первоочередной за-
дачей является не только адаптация к 
изменениям, а прежде всего их опереже-
ние, что требует значительных капита-
ловложений в дальнейшее развитие 
предприятия. Это обусловливает необ-
ходимость совершенствования системы 

стратегического управления инвестици-
онной деятельностью на основе прогно-
зирования ее направлений и форм с це-
лью реализации системы целей разви-
тия предприятия и его адаптации к изме-
няющимся условиям ведения деятель-
ности, особенно в сфере экологии. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. На сегодняшний день 
экологическая проблематика является 
довольно популярной среди ученых, од-
нако большинство исследований касает-
ся отдельных инструментов государст-
венной и региональной экологической 
политики, таких как экологическое на-
логообложения, экологическое страхо-
вание, экологический эффект и т. п. 
Большой вклад для развития экологиче-
ского инвестирования сделали Б. В. Бур-
кинский,  Р. І. Буряк,  О. О. Веклич, 
А. С. Гальчинський, Б. М. Данилишин, 
С. К. Харичков и др. Однако большин-
ство научных работ посвящено реше-
нию этой проблемы на уровне страны. 
Стратегическое управление инвестици-
онной деятельностью предприятий 
должно базироваться не только на до-
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стижении высоких показателей рента-
бельности производства, но и учитывать 
влияние последствий функционирова-
ния предприятия на экологию.

Постановка задачи. Целью статьи 
является обзор экологических стратегий 
развития предприятия в связи с домини-
рующим статусом экологии в системе об-
щественных ценностей. В этих условиях 
инструментом перспективного управле-
ния развитием предприятий является во-
прос выбора предприятием экологиче-
ской стратегии и внедрения на этой осно-
ве экологических инвестиций, так как 
предприятие уже не может обойтись без 
регламентирования своих экологических 
целей в долгосрочных планах. 

Изложение основного материала 
исследования. По результатам иссле-
дований отечественных ученых [1–3] 
можно сделать вывод, что отсутствует 
единый подход к обоснованию инвес-
тиционной стратегии развития пред-
приятия, что вызвано, прежде всего, раз-
личиями трактовки понятия инвестици-
онной стратегии. Это объясняется слож-
ностью процессов осуществления капи-
таловложений, при планировании кото-
рых необходимо учитывать большое 
количество факторов, определенная 
часть из которых являются специфиче-
скими. Видоменко И. А., Кривша Е. В., 
Ляхович Л. А., Сорока М. В. [1–3] опре-
деляют инвестиционную стратегию как 
систему долгосрочных целей инвести-
ционной деятельности и путей ее до-
стижения, полностью соответствует 
особенностям системного научного 
подхода. Согласно такому подходу, ин-
вестиционная стратегия представляется 
в виде совокупности взаимосвязанных 
составляющих, направленных на до-
стижение поставленной цели. Учиты-
вая взаимосвязь инвестиций и эколо-
гии, следует отметить, что, с одной сто-
роны, экологическая стратегия должна 
быть составной частью общей страте-
гии предприятия, а с другой — реали-
зовывать систему целей, направленных 
на дальнейшее развитие предприятия и 

охрану природной среды. Согласно 
процессному научному подходу, эколо-
гическая стратегия — это совокупность 
действий, связанных с формированием 
системы долгосрочных целей экологи-
ческой и инвестиционной деятельнос-
ти, которая предусматривает выбор на-
иболее эффективных путей их дости-
жения. При этом необходимо отметить, 
что система целей эколого-инвестици-
онной деятельности должна согласовы-
ваться с целями и системой целей раз-
вития предприятия. При условии, что 
основной целью развития предприятия 
является рост его стоимости, конкрети-
зация целей должна базироваться на 
таких направлениях как совершенство-
вание системы управления предприяти-
ем, создание предпосылок для стабиль-
ной работы, а также рост значимости 
инновационных преобразований. Каж-
дый из указанных направлений разви-
тия предприятия обязательно требует 
процедуры осуществления капиталов-
ложений с последующей оценкой со-
циально-экономических, экологиче-
ских, институциональных и правовых 
результатов инвестиции.

Обобщив исследования ученых, под 
экологической стратегией предлагается 
понимать один из функциональных ви-
дов общей стратегии предприятия в 
виде совокупности действий предприя-
тия по привлечению и использованию 
капиталовложений в экологические 
проекты. Предполагается определенная 
последовательность этапов реализации 
долгосрочных инвестиционных целей 
по обеспечению развития предприятия 
по переходу от обнаружения опасности 
к оценке экологического риска и недо-
пущения его. Формирование и реализа-
ция экологической стратегии заключа-
ются в том, что экономическая сущность 
капиталовложений содержится в ряде 
альтернативных инвестиционных про-
ектов, предусматривающих достиже-
ние установленных результатов на 
определенных промежутках жизнен-
ного цикла предприятия. Невозможно 
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сделать производство абсолютно без-
отходным и свести загрязнения до 
нуля. Но можно оценить техногенный 
риск и сделать его приемлемым, осу-
ществив мониторинг и на основе его 
данных разработать систему защитных 
природоохранных мероприятий. Это 
требует учета ряда факторов макроэко-
номического характера, а также осо-
бенностей осуществления хозяйствен-
ной деятельности данного предприя-
тия. Кроме указанных факторов эколо-
гическая стратегия формируется, исхо-
дя из таких факторов, как направлен-
ность общей стратегии развития пред-
приятия, стадия жизненного цикла 
предприятия, инвестиционная при-
влекательность предприятия, характе-
ристики рынка инвестиционных и фи-
нансовых ресурсов и т. д.

Предприятие может применять стра-
тегию экологически сбалансированного 
развития. Сущность указанной стратегии 
заключается в проведении предприятием 
экономического развития с одновремен-
ной экологизацией хозяйственной дея-
тельности предприятия. Необходимо 
организовывать производственный про-
цесс с учетом желаемых, экономически 
допустимых и экологически целесоо-
бразных стандартов природопользова-
ния и природовосстановления.

Также предприятия могут внедрять 
стратегию стабилизации, которая пред-
усматривает формирование экономи-
ческих основ с учетом необходимости 
эксплуатации потенциала предприя-
тия, направленную на сохранение их 
биоресурсного разнообразия.

Применение на предприятии стра-
тегии экологической санации предлага-
ет разработку и внедрение системы ор-
ганизационных и технологических ме-
роприятий, направленных на восста-
новление необходимого уровня потен-
циала. Однако при этом необходимо 
учитывать санационную способность 
предприятия, то есть наличие у пред-
приятия экономических, организаци-
онно-технических и правовых возмож-

ностей, которые определяют его спо-
собность к успешному проведению 
экологической санации.

Предприятие также, на наш взгляд, 
может внедрять стратегию адаптивного 
развития. Суть данной стратегии заклю-
чается в проведении предприятием эко-
номического развития с учётом адапта-
ции экологических аспектов хозяйство-
вания в экологических зонах различной 
целесообразности использования.

Актуальна и стратегия восстановле-
ния, при реализации которой необхо-
димо учитывать изъятия из хозяйствен-
ного оборота предприятия объектов, 
утраченных в связи с антропогенной 
деятельностью.

По нашему мнению, предприятие 
должно выбрать активную или пассив-
ную экологическую стратегию. Вне-
дрение одновременно нескольких эко-
логических стратегий в общую эконо-
мическую стратегию деятельности 
предприятия будет твердым базисом 
для разработки реального, эффектив-
ного механизма управления эколого-
экономическими процессами, даст си-
нергетический эффект от использова-
ния потенциала предприятия.

Выводы. Итак, экологическая стра-
тегия является одним из основных эле-
ментов системы экономического управ-
ления, которая призвана выявить эко-
логический потенциал предприятия, 
включая преимущества в области охра-
ны окружающей среды, ресурсосбере-
жения, обеспечения экологической 
безопасности в конкуренции с другими 
предприятиями, определить на этой ос-
нове его долгосрочные цели и обеспе-
чить их реализацию с помощью при-
менения продуманной системы мер и 
инструментов. Исследование структу-
ры эколого-экономического эффекта, 
понимание факторов, которые форми-
руют каждый вид ценности окружаю-
щей среды и обусловливают смещение 
«центра тяжести» от одного вида к дру-
гому, должно быть положено в основу 
разработки методических подходов и 
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выбора экологических стратегий при 
принятии решений на каждом уровне 
управления предприятием.

Таким образом, использование 
экологических стратегий приводит 

к расширению производственного 
потенциала предприятия и является 
сильнейшим стимулом для измене-
ния  траектории  экономического 
развития.
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Розвиток вітчизняного м’ясопро-
дуктового підкомплексу пов’язаний з 
мінливістю і невизначеністю бачення 
суб’єктів ринку продукції свинарства та 
безперервним виникненням нових змін 
в розвитку економіки та суспільства. 
Такі зміни відчутно ускладнюють умо-
ви виробничо-комерційної діяльності 
та взаємовідносин між суб’єктами м’ясо-
продуктовому підкомплексу. Але поряд 
з цим вони відкривають нові перспек-
тиви його конкурентоспроможного 
розвитку, які вимагають обґрунтування 
стратегічних пріоритетів розвитку галу-
зі свинарства, за допомогою соціаль-
них, економічних і організаційних ме-
ханізмів в новому інституціональному 
середовищі. Тому стратегія конкуренто-
спроможного розвитку галузі свинар-
ства повинна гармоніювати зі стратегі-
єю розвитку агропродовольчого комп-
лексу України.

Проблема забезпечення конкурен-
тоспроможного розвитку АПК, зокре-

ма, галузі тваринництва, в останні роки 
посіла чи не з перших місць в науковій 
літературі та практиці. Заслуговують на 
увагу праці українських учених: Андрій-
чука В. Г., Амбросова В. Я., Бойка В. І., 
Маліка М. Й.,  Місюка М. В.,  Леге-
зи Д. Г., Ільчука М. М., Саблука П. Т., 
Юрчишина В. В. та ін. 

Необхідно відмітити, що праці 
вчених спрямовані на розв’язання 
проблеми конкурентоспроможності 
продукції тваринництва, що тією чи 
іншою мірою спрямовані до вирішен-
ня даної проблеми. Водночас питан-
ня конкурентоспроможного розвитку 
галузі свинарства залишається не до-
статньо вирішеним і потребує прак-
тичних розробок.

Головною метою статті є розкриття 
сутності основних напрямів та їх вплив 
на забезпечення конкурентоспромож-
ності розвитку галузі свинарства.

Враховуючи загрози ефективного 
функціонування галузі свинарства в 
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Україні, науковці вважають за доцільне 
розглядати визначальні напрями його 
розвитку в розрізі трьох рівнів: рівень 
глобальної економіки; рівень макроеко-
номіки (економіки країни); мікрорівень 
(суб’єкти виробництва свинини та її пе-
реробки) [1, c. 175].

У розвитку системи глобальних еко-
номічних відносин чітко виокремлю-
ються і виходять на перші позиції за 
критерієм інвестиційної привабливості 
ряд галузей аграрного сектора, серед 
яких виділяють і галузь свинарства у сві-
тових масштабах, переважна більшість 
міжнародних самітів починаються і за-
кінчуються проблемами світової про-
довольчої кризи. Саме тому інвестиції в 
м’ясопродуктовий підкомплекс повинні 
стати частиною глобальних портфель-
них інвестицій.

Оцінюючи загрози макрорівня, вар-
то окремо виділити роботу щодо роз-
робки державної аграрної політики, де 
економічні ринкові методи регулювання 
переважали б над адміністративними. 
На нашу думку, головними завданнями в 
цьому напрямі повинні стати створення 
привабливого інвестиційного середови-
ща з використанням як внутрішніх так і 
зовнішніх інвестиційних ресурсів та ви-
роблення лояльності інвесторів і власни-
ків агропромислових корпорацій Украї-
ни до розвитку галузі свинарства і най-
більше навантаження у забезпеченні 
конкурентоспроможного функціону-
вання галузі свинарства припадає на самі 
підприємства галузі та їх об’єднання. 

Конкурентоспроможність виробни-
цтва свинини, як і багатьох інших видів 
продукції, залежить від інтенсивності 
ведення галузі стабільної повноцінної 
кормової бази умов утримання пого-
лів’я тощо. Щодо інтенсивності веден-
ня свинарства, то воно передбачає, на-
самперед, такий спосіб організації ви-
робництва свинини, за якого від кожної 
свиноматки одержують не менше 16–18 
поросят на рік середньою живою ма-
сою 15–16 кг при відлученні у два місяці 

та 500–600 г при відгодівлі. Неодмінною 
умовою при цьому є повноцінна годівля 
тварин збалансованими кормами.

Найбільш ефективний напрям під-
приємницької діяльності в нових умо-
вах господарювання щодо виробни-
цтва продукції свинарства є вибір сис-
теми і форм організації крупного ви-
робництва свинини. 

Високий рівень конкурентоспро-
можності та ефективності виробництва 
продукції свинарства залежить від кана-
лів збуту виробленого товару. В умовах 
дефіциту сировини для м’ясоперероб-
них підприємств підвищення ціни є мо-
тивацією реалізації свинини високої 
якості, що зумовить налагодження тех-
нологій для отримання високоякісної 
продукції, які, насамперед, включають 
відповідність приміщень, наявність тех-
нологічного обладнання, збалансовану 
годівлю свиней.

На теперішній час середня забійна 
вага однієї голови свиней складає в се-
редньому 89 кг. Низькі можливості сіль-
ськогосподарських товаровиробників 
використовувати нові технології вироб-
ництва свинини, які відповідають вимо-
гам чинних стандартів якості, призво-
дять до зниження некондиційності сви-
нини, що негативно позначається на 
закупівельних цінах і, відповідно, на 
показниках, що характеризують конку-
рентоспроможність виробництва. Відо-
мо, що якість продукції впливає безпо-
середньо і на рівень закупівельних цін, і 
на величину отриманих дотацій та доп-
лат, тобто, на ті фактори, що вплива-
ють на конкурентоспроможність. На 
даному етапі розвитку вітчизняної галу-
зі свинарства необхідно забезпечити 
значні капіталовкладення, насамперед, 
через компенсацію відсотків за кредита-
ми на розвиток виробництва продукції 
свинарства. На нашу думку, також до-
цільно зберегти дотації на реалізовану 
свинину, поступово зменшуючи їх.

Процес відродження великотовар-
ного промислового виробництва сви-
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нини у найближчій перспективі дасть 
змогу забезпечити високоякісною си-
ровиною переробні підприємства та 
зменшити імпортну залежність вітчиз-
няного споживача у м’ясопродукції. Ім-
портозаміщення саме по собі не повин-
но бути самоціллю чи кінцевою зада-
чею. Основною метою повинно бути 
збільшення доходів галузі і виходу на 
глобальні продовольчі ринки. Держав-
не регулювання повинно стимулювати 
конкуренцію як із зарубіжними, так і 
між вітчизняними виробниками для 
того, щоб останні постійно працювали 
над зниженням витрат, що сприятиме 
стабілізації цін.

Відносно експорту свинини, необ-
хідно, щоб в країні вся система ветери-
нарного і санітарного нагляду гаранту-
вала країнам експортерам доставку ви-
сокоякісної продукції. Ветеринарія ви-
ступає основою подальшого розвитку 
галузі свинарства, яка гарантує безпеку 
продукції.

Одним із важливим напрямом роз-
витку галузі свинарства є підтримка під-
приємницького клімату в аграрній сфері. 
Дана підтримка бізнесу визначається за 
такими показниками: врегулювання ви-
робничих відносин, державна підтримка 
галузі, трудові відносини, податки і пра-
вила, що стосуються економічних суб’єк-
тів виробництва м’ясної продукції, рівень 
і якість муніципальних послуг, інформа-
ційні, транспортні та комунікаційні по-
слуги для економічних суб’єктів, програ-
ми підготовки робочої сили тощо.

Свинарство посідає четверту пози-
цію у структурі валового продукту сіль-
ського господарства України і має за-
безпечувати виробництво свинини в 
обсягах, що відповідають нормам дер-
жавної продовольчої безпеки, та мати 
ресурсний експортний потенціал. Дана 
проблема загострюється тому, що ке-
рівники підприємств приймають неда-
лекоглядні рішення, які розв’язують ко-
роткотермінові завдання і погіршують 
стан підприємства в довгостроковій 

перспективі. М’ясопереробні підприєм-
ства, використовуючи пріоритетне по-
ложення перед сільгоспвиробниками 
сировини, обрали тактику зниження 
витрат за рахунок зниження закупівель-
ної ціни на сировину. Диспаритет цін 
на молоко і м’ясопродукцію призвів до 
збитковості у діяльності сільгоспвироб-
ників. Рентабельність виробництва сви-
нини залишається досить низькою і 
становила в 2013 році –0,2 %; 2014 р. 
— –5,6 % та 2015 р. — –12,7 %.

Очевидним є процес скорочення по-
голів’я та згортання галузі свинарства. 
Зниження обсягів виробництва свинини 
та скорочення поголів’я, у вигляді зво-
ротного зв’язку негативно відображуєть-
ся на діяльності безпосередньо м’ясопе-
реробних підприємств: простої їх ви-
робничих потужностей, скорочення об-
сягів виробництва, недоотримання при-
бутку. Так, за період з 2005 по 2015 рр. 
включно обсяги виробництва свинини 
м’ясопереробними підприємствами ско-
ротились на 33 %. Дефіцит сировинних 
ресурсів покривається за рахунок ім-
портного м’яса, яке не задовольняє якіс-
ним вимогам. Наведені дані доводять 
пряму залежність між переробними під-
приємствами та виробниками сировини. 
Вирішення проблеми стабілізації та по-
дальшого розвитку галузі свинарства, на 
нашу думку, повинно базуватись на 
принципах оптимізації економічних від-
носин у сфері виробництва сировини і 
готової м’ясної продукції.

Міжгалузеві відносини між вироб-
никами і переробниками сировини є 
основою розвитку м’ясопродуктового 
підкомплексу. Досвід лідируючих м’я-
сопереробних підприємств доводить, 
що їх ефективний розвиток можливий 
за умов утворення вертикально інтегра-
ційної структури, їх тісної співпраці і 
формування власної сировинної бази. 
Переробна підприємства у своїй діяль-
ності потребують застосування сучас-
них форм управління у вигляді страте-
гічного управління, спрямованого на 
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стабілізацію стану галузі і вирішення 
проблеми дефіциту сировини, яке по-
винно відбуватись за тісної взаємодії 
переробників, сільгоспвиробників си-
ровини та держави. Позитивний досвід 
вітчизняних лідерів м’ясопереробної 
галузі свідчить про ефективність ство-
рення м’ясопереробними підприєм-
ствами власних тваринницьких комп-
лексів. Безумовно, власні тваринницькі 
комплекси — це дороговартісні проек-
ти, які потребують залучення інвести-
цій. Тому середнім підприємствам до-
цільно  використовувати  механізм 
співпраці з сільгоспвиробниками шля-
хом утворення взаємовигідних довго-
строкових контрактів. В умовах, коли 
позитивні кінцеві результати отриму-
ють тільки переробні підприємства, то-
варовиробникам свинини стає невигід-
ним виробництво і продаж сировини. 
Саме це зумовлює необхідність їх інте-
грації, яка повинна ґрунтуватися на чіт-
кому визначенні матеріально-грошової 
участі кожного партнера у всьому тех-
нологічному циклі від виробництва си-
ровини до отримання кінцевого про-
дукту. Прибуток, одержаний від реалі-
зації продукції, повинен ділитися між 
партнерами пропорційно вкладених 
кожним із них матеріальних й інших 
ресурсів у інтегроване виробництво.

Для подальшої активізації діяльності 
підприємств харчової галузі основною 
умовою може стати розвиток інтеграцій-
них процесів як найважливішого чинни-
ка стабілізації економіки при держаній 
підтримці сільгоспвиробників і регулю-
ванні експортно-імпортного балансу 
м’яса. Звідси, для сталого розвитку м’ясо-
продуктового підкомплексу необхідна 
комплексна державна програма, зорієн-
тована на підтримку співробітництва ви-
робників сировини і переробників.

Однією із найважливіших проблем 
м’ясопереробної галузі є неспромож-
ність виробничої бази вітчизняної галу-
зі свинарства забезпечити сировиною 
переробні підприємства. Тому, на нашу 

думку, вирішення її можливе за умови 
стабілізації цінової ситуації, яка вини-
кла внаслідок падіння попиту на про-
дукцію свинарства на внутрішньому 
ринку, що пов’язано зі зниженням пла-
тоспроможності населення, спричине-
ного економічною кризою; зменшення 
обсягу експорту, що пов’язано з низь-
кою конкурентоспроможністю вітчиз-
няної м’ясної продукції, виготовленої з 
низькоякісної сировини.

В такому разі необхідно збільшува-
ти поголів’я за одночасного підвищен-
ня економічної ефективності галузі за 
рахунок використання у свинарстві ін-
новаційних технологій утримання, го-
дівлі та відтворення стада; забезпечення 
високого рівня спеціалізації галузі у 
суб’єктів господарювання; присутність 
якісного наукового супроводу у справі 
вдосконалення виробничих процесів; 
підготовки фахівців у профільних на-
вчальних закладах; удосконалення сис-
теми племінної справи та розробка 
ефективного механізму її послідовної 
державної регуляторної політики, спря-
мованої на розвиток галузі.

Завдяки удосконаленню кредитної 
політики, розширенню і обсягів дер-
жавної підтримки у свинарстві скла-
дуться сприятливі умови для його ста-
лого розвитку в господарствах усіх 
форм власності виникне об’єктивна 
потреба змін ведення та нарощування 
поголів’я свиней; збільшення обсягів 
виробництва продукції; використання 
інтенсивних енерго- та ресурсоощад-
них технологій виробництва продукції 
свинарства; підвищення її якості та кон-
курентоспроможності.

Обґрунтування, розробка та впрова-
дження ефективних господарських рі-
шень виробництва тваринницької про-
дукції застосовуватиметься як у великих 
так і в дрібних господарствах, пріорите-
том у виборі напрямів збільшення ви-
робництва продукції має стати створен-
ня та розвиток великих підприємств. 
Для цього в Україні є наявність досвіду 



Eurasian Academic Research Journal
2017. № 5 (11)

134

ведення великотоварного виробництва 
продукції свинарства у 70–80-х роках. 
Високопродуктивні підприємства і 
цехи, тваринницькі комплекси, великі 
міжгосподарські і районні об’єднання з 
виробництва і переробки м’ясної про-
дукції мають функціонувати на інду-
стріальних засадах. Такий підхід ство-
рить умови до змін в технологіях ви-
робництва продукції свинарства, у рів-
нях механізації трудових процесів та 
організації праці у м’ясопродуктовому 
підкомплексі, що призведе до значного 
підвищення продуктивності тварин, 
збільшення обсягів виробництва м’яс-
ної продукції та підвищення її якості.

Підводячи підсумки вищесказаного, 
можна стверджувати наступне: значен-
ня аграрного сектора України на світо-
вих ринках зростатиме, а основною 
ланкою створення споживчих ціннос-
тей об’єктивно стане інституція — ве-
лике вертикально інтегроване агропро-
мислове утворення корпоративного 
ринкового типу. Нині в Україні великі 
агропромислові утворення контролю-
ють вже близько 20 % земель залуче-
них у активне аграрне виробництво.

Не менш важливим фактором роз-
витку галузі свинарства є динаміка роз-
витку мережі освітніх і дослідних установ. 
Як правило, освітні й науково-дослідні 
центри є не тільки джерелом висококвалі-
фікованих кадрів, але й ініціаторами кон-
ференцій і семінарів, вони стимулюють 
різні інновації. Наукові й освітні установи 
стають важливим фактором не тільки 
підтримки розвитку бізнесу в регіоні, але 
й просування економічних реформ, 
трансформації господарства регіону в со-
ціальне ринкове господарство.

В Україні не так багато регіонів з ве-
ликим економічним потенціалом, на 
жаль, що мають доступ до паливних ре-
сурсів, сировини, капіталу, дешевої пра-
ці і містких місцевих ринків. Природно, 
що ці природні переваги в нових умовах 
будуть втрачати своє значення з розвит-
ком нових інформаційних технологій, 

систем транспортування і телекомуніка-
цій. Вивчення закордонного досвіду по-
казує, що сучасний бізнес процвітає в 
тих регіонах, де можна залучити кваліфі-
кованих працівників, де можливий до-
ступ до сучасних засобів комунікацій, де 
створена сучасна інфраструктура ринку.

Тому для успішної реалізації страте-
гії конкурентоспроможного розвитку 
м’ясопродуктового підкомплексу важ-
ливо визначити не тільки економічні 
переваги у виробництві продукції сви-
нарства, але, в першу чергу, у соціаль-
ній сфері. Регіон із соціально орієнто-
ваним господарством повинен експор-
тувати послуги суміжним регіонам, 
тому що виробництво продукції сви-
нарства буде залучати ресурси і спри-
яти зростанню рівня і якості життя на-
селення так само, як і будь-яке інше ви-
робництво матеріальних цінностей. 
Фінансові, страхові, консультаційні, ау-
диторські й інші послуги, послуги зв’яз-
ку, інформатики, освіти, медичні — усі 
ці види економічної активності є також 
результатом функціонування і факто-
ром ефективного розвитку соціально 
орієнтованої галузі регіону.

Реалізація стратегії формування і 
розвитку соціально орієнтованої галузі 
потребує наукового аналізу можливо-
стей використання наявних переваг ре-
гіону (розташування, близькість ос-
новних ринків, демографічні особли-
вості, розвиненість інфраструктури). 
У процесі такого аналізу виявляються 
фактори конкурентоспроможності, що 
відрізняють даний регіон від інших, а 
також можливі нові фактори конкурен-
тоспроможності, що піддаються фор-
муванню в процесі управління еконо-
мічним розвитком. У результаті форму-
ються нові або виявляються нереалізо-
вані регіональні переваги: розвинута 
ринкова інфраструктура, наявність ко-
мунікаційних ліній, безпека (особиста і 
бізнесу), розвиненість інститутів, що 
підтримують бізнес, наявність кваліфі-
кованих кадрів, сприятливі умови для 
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інвестицій, збільшення кількості робо-
чих місць у науко- та інтелектомістких 
галузях економіки [3, с. 39].

Досить важливим фактором розвит-
ку виробництва свинини є розвиток 
ринкової інфраструктури: соціально-е-
кономічна трансформація залежить від 
того, наскільки ефективно функціону-
ють і розвиваються банківські, страхові, 
консультаційні, інвестиційні й інші ін-
ститути. Істотною перевагою соціаль-
но орієнтованої економіки є високий 
ступінь безпеки ведення бізнесу. Не 
можна розраховувати на залучення 
стратегічних інвесторів у розвиток галу-
зі свинарства за низького рівня безпеки. 
Цей висновок переконливо підтвер-
джується закордонною практикою.

Не менш важливим фактором роз-
витку галузі свинарства є високий рі-
вень кваліфікації кадрів. У остаточному 
підсумку формування і розвиток соці-
ального ринкового господарства зале-
жать від рівня кваліфікації працюючих 
у ньому людей, а це значною мірою 
визначається регіональною політикою 
у сфері освіти, якістю навколишнього 
середовища, динамікою рівня життя на-
селення. Важливо, щоб нові робочі міс-
ця були високооплачуваними, потребу-
вали високої кваліфікації і тим самим 
стимулювали б процеси підготовки і 
перепідготовки робочих кадрів і фахів-
ців для галузі.

Необхідно виділити ряд проблем 
щодо соціально-економічного розвит-
ку галузі свинарства:

1) обсяг і склад ресурсів, необхідних 
для здійснення стратегії трансформації 

економіки галузі в соціально орієнтова-
ну економіку;

2) проблеми розвитку соціальної 
сфери регіону;

3) регіональний,  загальнонаціо-
нальний і міжнародний контексти та їх 
вплив на економіку галузі;

4) конкурентні переваги продукції;
5) перешкоди на шляху до досяг-

нення цілей соціально-економічного 
розвитку галузі.

Структура  соціально-економічної 
концепції конкурентоспроможного роз-
витку галузі свинарства може бути такою: 
мета і завдання розвитку галузі; принципи 
розвитку; фактори, умови і передумови 
розвитку; пріоритетні інструменти роз-
витку; механізми розвитку (рис. 1). 

Висновки. Як уже зазначалося, го-
ловною метою розвитку галузі, відпо-
відно до принципів соціальної орієнта-
ції стратегії, є забезпечення високої яко-
сті життя населення, формування спри-
ятливого середовища життєдіяльності 
для нинішніх і майбутніх поколінь на-
селення, створення базових інновацій-
них структур, які вже в найближчому 
майбутньому стануть фактором розвит-
ку. Принципами стратегії розвитку мо-
жуть бути, зокрема, такі: децентралізації 
і деконцентрації, субсидіарності, мо-
більності, партнерства й адаптивності.

Таким чином, трансформація концеп-
ції соціально-економічного розвитку галу-
зі свинарства передбачає вирішення еко-
номічних, соціальних, екологічних і орга-
нізаційних проблем на світовому і регіо-
нальному рівнях, за допомогою різних 
факторів, механізмів і методів управління. 
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Процес самовиховання під час нав-
чання у галузевому вищому навчально-
му закладі досить складний та багато-
гранний процес, що вимагає вирішення 
низки взаємозв’язаних завдань, а саме: 
мету й основні його завдання. Голов-
ною метою самовиховання студентів в 
умовах галузевого вищого навчального 
закладу, зокрема Агроекологічного уні-
верситету, поряд з підготовкою висо-
кокваліфікованих фахівців у спеціаль-
ності «Лісове господарство», навчитися 
усвідомлювати себе в специфічній сфе-
рі діяльності, яка впливає на загальний 
стан природнього середовища держави 
та планети взагалі.

Низку питань пов’язаних з самови-
хованням особистості розглядалися 
вченими: А. Макаренко, М. Сметан-
ського, В. Сухомлинського, М. Фіцули, 

Г. Яворської та інших. Але екологічні 
аспекти теоретичних засад самовихо-
вання студентів з урахуванням специфі-
ки їхньої діяльності в галузі пов’язаної з 
аграрною сферою залишилися поза 
увагою вчених.

Метою статті є визначення теоре-
тичних засад самовиховання студентів-а-
граріїв як екологічно освіченої особи-
стості в сфері екологічного захисту до-
вкілля в процесі професійної діяльності.

Одним із факторів становлення 
особистості є самовиховання, тобто сві-
дома діяльність людини, яка спрямова-
на на усвідомлений розвиток, удоскона-
лення чи переорієнтацію своїх якостей 
відповідно до соціальних чи індивіду-
альних цінностей, мотивів, інтересів 
[3, с. 333]. Саме усвідомлення людиною 
протиріччя між своїми інтересами, ці-
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лями, бажаннями й рівнем розвитку 
особистісних якостей, переживання з 
приводу того, що бажана мета не досяг-
нута у силу особистих недоліків, спону-
кають її до самовиховання.

Аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури свідчить, що самовиховання — це 
особливий вид діяльності людини з ме-
тою зміни своєї особистості. Самовихо-
вання є наслідком добре організованого 
виховання і компенсує його проблеми.

На процес самовиховання вплива-
ють як зовнішні умови, так і внутрішній 
світ особистості. Основними зовнішні-
ми умовами виникнення самовихован-
ня є суспільне й природне середовище, 
соціально-виробнича діяльність фахів-
ця, її специфіка та цілеспрямована на-
вчальна діяльність.

Саме під впливом зовнішніх умов, 
на нашу думку, у кожної людини вини-
кають і психологічні передумови для 
самовиховання.

«Важливим аспектом самовихован-
ня — є логічне мислення, уміння аналі-
зувати кожен свій вчинок, що сприяє 
формування вимогливості до себе як 
постійної риси характеру, без якої не-
можливо досягти успіху. Самовихован-
ня потребує тривалих вольових зусиль, 
уміння керувати собою, досягти постав-
леної мети, не занепадати духом від не-
вдач…» [4, с. 244].

Формування здатності до самовихо-
вання та подальшу її активізацію слід 
спрямовувати на формування конкрет-
них особистісних якостей щодо раціо-
нального природокористування та 
дбайливого ставлення до навколиш-
нього природнього середовища з ура-
хуванням специфіки майбутньої фахо-
вої діяльності аграрії, особливо у галузі 
лісного господарства.

У своїй статті [5], В. Шевчук, дослід-
жуючи питання екологічних аспектів 
самовиховання, виокремила низку ета-
пів, а саме:

1) самопізнання та ухвалення рішен-
ня про самовиховання;

2) планування роботи з самовихо-
вання;

3) безпосередня діяльність щодо 
формування та вдосконалення якостей 
особистості;

4) самоконтроль та самокоректуван-
ня в ході роботи з самовиховання та 
рефлексивний аналіз його результатів.

Вагомим чинником для розвитку 
здатності до самовиховання, на нашу 
думку, відіграє активне самопізнання. 
Цей етап, що передує процесу самови-
ховання та постійно його супроводжує. 
При цьому це відбувається під впливом 
певних вимог, а саме:

1) пізнання себе — це безперерв-
ний процес, який охоплює всі сторони 
особистості й постійно розвивається;

2) усвідомлення самопізнання дося-
гається комплексним використанням 
прийомів безпосереднього й опосеред-
кованого вивчення;

3) необхідність органічного взаємо-
зв’язку самопізнання та самовиховання, 
що забезпечує їх взаємозбагачення.

Самопізнання — це відкриття себе, 
виявлення передусім своїх позитивних 
якостей та можливостей і тих здібнос-
тей, які потім шляхом самовиховання 
особистості може перетворити в здат-
ності активної самореалізації, а та-
лант — у стійку рису характеру. Осно-
вне правило самопізнання — шукати в 
собі істинне «Я» [2, с. 255].

Результати самопізнання багато в 
чому зумовлюють специфіку профе-
сійної діяльності фахівців лісового 
господарства на етапі планування робо-
ти над собою. Самопізнання включає 
вивчення власних психічних та фізич-
них особливостей, соціальних проявів, 
інтеріоризації норм щодо виконання 
своїх професійних обов’язків, прагнен-
ня до пізнання навколишнього світу та 
усвідомлення себе його частиною.

Самопізнання дозволяє майбутнім 
фахівцям усвідомлювати та виявляти 
нові вимоги, що висуваються до них, 
більш глибоко розуміти завдання, кон-
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трастно бачити перспективу свого по-
дальшого розвитку. Самопізнання не 
може бути повним без відповідного 
ставлення фахівця такої галузі до навко-
лишнього природного середовища.

Процес самопізнання може здійс-
нюватися двома шляхами: безпосеред-
ньо та опосередковано. Безпосереднє 
самопізнання досягається особистістю 
майбутнього фахівця у результаті 
рефлексії (самоспостереження, самоа-
налізу й самооцінки).

Рефлексія — це роздум про себе, 
чіткого визначення власного існування, 
осмислення своїх професійних завдань, 
призначення та місця в житті. Цей при-
йом дозволяє фахівцям глибше зрозу-
міти свій внутрішній світ, розібратися у 
власних сумнівах, бажаннях, прагнен-
нях, відчутті відповідальності за приро-
ду як загальнолюдську цінність та осно-
ву життя на землі.

Самоспостереження — уміння ди-
витися на себе, свої дії, вчинки й відно-
сини з боку, тобто очима іншої люди-
ни. Періодично фіксуючи увагу на сво-
їх станах, особистість починає краще 
розуміти, чого можна чекати від себе в 
тих або інших ситуаціях щодо раціо-
нального природокористування та 
дбайливого ставлення до природних 
багатств. Наявність такого внутрішньо-
го стану дозволяє фахівцю оперативно 
запобігати небажаним діям та вчинкам. 
Крім того, самоспостереження постав-
ляє цінну інформацію про самих себе, 
що прихована від тих, хто нас оточує та 
допомагає краще дізнатися про свої 
сильні та слабкі сторони. Протипока-
занням для використання цього прийо-
му виявляється пригнічений настрій або 
афектний стан особистості. Тому слід 
завжди пам’ятати, що самоспостережен-
ня надає позитивні результати у психіч-
но урівноваженому стані особистості.

Самоаналіз — цінний прийом са-
мопізнання. Йому належить вирішаль-
на роль у самовихованні, оскільки він 
передбачає уміння аналізувати свої 

вчинки, давати їм певну оцінку. Самоа-
наліз дозволяє фахівцям розкривати 
причинно-наслідкові зв’язки своїх успі-
хів та невдач. Цей прийом у психології 
називають ретроспекцією, що відтво-
рює послідовність минулих подій. 
Проте при певних обставинах він може 
з’являтися і у вигляді інтроспективної, 
тобто, коли у свідомості особистості 
одночасно фіксується власне пережи-
вання та здійснюється його аналіз. Така 
внутрішня робота розвиває аналітичне 
мислення, укріплює розум. Звичка до 
регулярного аналізу прожитого дня, 
тижня забезпечує своєчасне внесення 
поправок на подальший період, робить 
яснішою найближчу перспективу, дає 
можливість оцінювати свій внесок щодо 
покращення стану природи взагалі.

Самооцінка — уявне зважування 
власних можливостей. На її основі 
формуються стійкі критерії оцінки сво-
єї поведінки та ставлення до навколиш-
нього природного середовища. Адек-
ватна самооцінка підвищує вимогли-
вість до себе, породжує відчуття незадо-
воленості собою, що є засадою розвит-
ку особистості та не припускає зупиня-
тися на досягнутому. Володіння об’єк-
тивною самооцінкою виключає факти 
недооцінки або переоцінки своїх мож-
ливостей, що мають негативні соціаль-
ні наслідки як для процесу індивідуаль-
ного розвитку, так і для здатності оці-
нювати стан навколишнього природ-
ного середовища та приймати відпові-
дальні рішення щодо його поліпшення.

Розуміння суті прийомів безпосе-
реднього самопізнання та систематич-
не звернення до них відкривають сту-
дентам своєрідність власного внутріш-
нього світу, який вони як би дізнаються 
«з перших рук».

Другий шлях пов’язаний з прийома-
ми опосередкованого самопізнання. До 
них належать: порівняння, співставлен-
ня та аналіз власної діяльності.

Порівняння включає в себе ураху-
вання відношення, що склалося, до осо-
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бистості, оточуючих його людей та 
власного ставлення до себе. Уміння 
чуйно уловлювати й вірно розуміти 
ставлення до нас тих, з ким ми знаходи-
мося у повсякденних професійних, 
дружніх та побутових контактах, дозво-
ляє особистості постійно вносити від-
повідні зміни не тільки в систему існую-
чих взаємин, але й послідовно міняти 
ставлення до самого себе. Аналізуючи 
ставлення до себе різних кіл постійного 
спілкування та порівнюючи його з ре-
зультатами самоспостереження, самоа-
налізу й самооцінки, студент починає 
глибше і вірніше розуміти самого себе.

Співставлення — широко пошире-
ний прийом самопізнання. Будь-яка 
особистість, що досягла певного рівня 
внутрішнього розвитку, співставляє 
себе з іншими людьми. Відбувається це 
у процесі живого спілкування, читання 
навчально-методичної та художньої лі-
тератури, перегляду кінофільмів і теле-
передач. Залучаючись таким чином до 
досвіду життя різних героїв, особистість 
нерідко ставить себе на їх місце, діє в 
запропонованих обставинах, пережи-
ває їх перемоги й поразки, і все повніше 
осягає це диво життя, ім’я якому саме 
людина. Пізнаючи глибини соціально-
го прояву людей, особистість щось 
сприймає, з чимось сперечається і не 
погоджується у думках та приміряючи 
все це до своєї особистості. У результаті 
такого співставлення здійснюється ве-
лика внутрішня робота з духовного зба-
гачення індивіда.

Аналіз результатів власної діяльно-
сті — це найбільш об’єктивний крите-
рій, у якому відображається фактична 
значущість людського буття, його без-
посередніх дій по відношенню до при-
роди, оскільки про людей судять не за 
їхніми словами, а за конкретними, прак-
тичними справами. Керуючись цим 
простим та вірним показником, кожен 
може самостійно виявити особисту 
роль у службовій і суспільній діяльності 
за кількістю та якістю зробленого. А 

оскільки в оцінці будь-якої діяльності 
виступає людська особистість, то за її 
результатами можна визначити свої до-
стоїнства й недоліки.

Вивчення практики самовиховання 
студентів спеціальності лісове госпо-
дарство показує, що найбільшого успі-
ху в самовихованні досягають ті фахівці 
галузі, які визначають загальну мету са-
мовиховання на весь період діяльності 
та конкретизують її для кожного етапу, 
періоду роботи над собою. Цілі та 
завдання самовиховання найбільш ре-
льєфно вимальовувалися в ідеалі у тих, 
хто вибирає для себе в процесі профе-
сійної діяльності роботу над собою. 
У цьому, по суті, знаходять своє вира-
ження дійсна спрямованість студента на 
самовиховання. Це у свою чергу підси-
лює мотиви, що спонукають до роботи 
над собою, стає програмою вдоскона-
лення себе як особистості. У ньому зна-
ходить відображення духовне багатство 
особистості: ціннісні орієнтації, інтере-
си, життєві плани, потреби, зокрема 
прагнення до пізнання навколишньої 
природи в поєднанні з морально-етич-
ними переживаннями, свідоме дотри-
мання норм професійної поведінки.

Розроблені цілі, завдання самовихо-
вання, конкретні шляхи й напрями на-
ближення до ідеалу знаходять своє вті-
лення у програмах самовиховання. Такі 
програми самовиховання складаються, 
як правило, на весь період навчання у 
навчальному закладі й уточнюються на 
кожен курс навчання. У цих програмах 
відображається:

1) над чим збирається працювати 
студент;

2) які засоби та способи самовихо-
вання планує використовувати;

3) визначені терміни виконання на-
міченого.

Планування роботи із самовихован-
ня тісно пов’язане з умінням планувати 
свій час у цілях раціонального його ви-
користання. У той же час самопізнання 
та планування роботи над собою це 
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підготовчі етапи великої і важкої праці 
спрямованої на самовиховання. Реаліза-
ція конкретних програм самовиховання 
починається з активної діяльності сту-
дентів із самовиховання. Це означає, що 
професійний рівень фахівця буде тим 
вищий, чим більш ґрунтовно він усвідо-
мив важливість самовиховання та кон-
трастно спів ставляє свої вчинки й свою 
професійну діяльність з чотирма еколо-
гічними аксіомами Б. Коммонера [1]:

1) усе пов’язане з усім;
2) усе повинно кудись діватися;
3) ніщо не дається задарма, або ж за 

будь-які втручання та за збитки нанесе-
ні природі треба платити, або ж приро-
да за все віддячить;

4) природа знає краще.
Перша аксіома підтверджує взаємо-

зв’язок об’єктів та явищ у природі та у 
людському суспільстві. Друга аксіома 
свідчить про закони збереження в 
природі. Третя аксіома вказує на те, 
якою ціною дістається людству науко-
во-технічний процес. Четверта аксіома 
свідчить про незрівнянні переваги 
природних конструкцій над тими, що 
створює людина.

Важливим зовнішнім чинником, що 
впливає на ефективність самовихован-
ня майбутніх фахівців, є виховна робо-
та, яка проводиться в умовах навчально-
го закладу. Під впливом уміло організо-
ваних виховних дій у студентів розвива-
ється самосвідомість, формуються інте-
реси й життєві ідеали, виникає потреба 
у самовихованні, визначаються основні 
напрями, засоби та способи самовихо-
вання. На самовиховання, як свідчить 
практика, впливає і внутрішня готов-
ність самого студента до активної робо-
ти над собою. Внутрішніми передумо-
вами самовиховання є: мотиви самови-
ховання; розвинута самосвідомість; ви-
значений рівень розвитку волі, звичок 
самоконтролю та саморегулювання; 
досвід роботи над собою; свідома уста-
новка на різнобічне самовиховання, зо-
крема на свідоме дотримування норм 

поведінки в природі й раціональне 
природокористування.

З метою співставлення прийнятих 
планів та обов’язків із самовиховання з 
реальною дійсністю та поведінкою, а 
також знаходження у них невідповідно-
сті та внесення, якщо необхідно, відпо-
відних коректувань використовують са-
моконтроль та самокоректування.

Самоконтроль — це свідоме само-
стійне регулювання особистістю своєї 
поведінки, її мотивів та спо нукань на 
основі виявлення відхилень у думках, 
по чуттях, вчинках, діях від загально-
прийнятих вимог. За допомогою цього 
методу здійснюється регулярна фікса-
ція та звірення фактичної поведінки, 
відносин, діяльності з тим, що намічено 
відповідно до самозобов’язання. У ре-
зультаті створюються сприятливі умо-
ви для оперативного коректування сво-
го стану й запобігання небажаним ви-
явам. Оволодіння цим важливим при-
йомом самовиховання та вміле його 
використовування у повсякденній ді-
яльності вимагають від фахівця лісово-
го господарства інтелектуального та 
вольового напруження, особливо у по-
чатковий період. Адже самоконтроль 
немислимий без самовладання, тобто 
уміння володіти своїми відчуттями, на-
строями, бажан нями.

Розвиваючи у себе здатність до са-
моконтролю, фахівцю слід спочатку 
намічати порівняно невеликі відрізки 
часу, виділяючи в них головні події, 
пов’язані з роботою над собою. Трива-
лість контрольованих періодів збільшу-
ється, у зону пильної уваги включається 
більша кількість дій, що підлягають са-
моконтролю. Підсумком такої роботи 
стає звичка до постійного самоконтро-
лю. А стійкий самоконтроль є об’єктив-
ним показником становлення особи-
стої самостійності.

Таким чином, теоретичні засади са-
мовиховання студента як екологічно 
освіченої особистості містить у собі такі 
етапи: самопізнання та ухвалення рішен-
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ня про самовиховання; планування ро-
боти з самовиховання; безпосередню 
діяльність щодо формування та вдоско-
налення якостей особистості; самокон-
троль і самокоректування в ході роботи 

із самовиховання, аналіз її результатів.
Подальшого дослідження потребує 

визначення чинників, які впливають на 
формування екологічної культури май-
бутніх аграріїв.
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