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Стан дослідження. Окремі особ-
ливості механізму організації наукової ді-
яльності в Україні були предметом розгля-
ду багатьох вчених, серед яких В. М. Бес-
частний, А. Ю. Васіна, Т. Л. Же люк, 
А. Є. Конверський, О. В. Крушельницька, 
М. О. Мацелик, А. Ф. Мель ник, Т. М. По-
пович, В. А. Пригоцький, І. М. Рассоха, 
Г. С. Цехмістрова та ін. Проте, враховую-
чи євроінтеграційний напрям нашої дер-
жави, проблема механізму організації нау-
кової діяльності потребує додаткового 
аналізу, в тому числі й критичного.

Мета і завдання дослідження. 
Мета полягає в тому, щоб на основі ви-
вчення теоретичних положень органі-
зації системи в Україні розробити на-
прями вдосконалення механізму органі-
зації наукової діяльності на основі євро-
пейських стандартів. 

Мета передбачає вирішення наступ-
них завдань:

1) з’ясувати чинники, які сприяють 
недосконалості в системі вищої освіти;

2) проаналізувати нормативно-пра-
вове та знайти оптимальні шляхи вирі-
шення нагальних проблем.

Постановка проблеми. На сьо-
годні удосконалення механізму органі-
зації наукової діяльності має пріори-
тетне значення. Рівень професійної 
компетентності фахівців, покликаних 
бути активними провідниками науко-
вого та технологічного прогресу, — 
один із важливих факторів, що впли-
ває на стабільний характер розвитку 
суспільства.

Крім того, розвиток наукової діяль-
ності являється пріоритетним напря-
мом у становленні економічно розвину-
тої європейської держави з громадян-
ським суспільством. Науковій діяльно-
сті приділяється значна увага в нашій 
країні, приймаються різноманітні про-
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грами розвитку науки та здійснюється її 
додаткове фінансування. 

Основою багатьох досліджень є 
формування понятійного апарату пев-
ної тематики. Для дослідження націо-
нальних особливостей механізму орга-
нізації наукової діяльності передусім 
доцільно сформулювати авторське по-
няття «наукової діяльності». На нашу 
думку, під останньою слід розуміти ін-
телектуальну діяльність людини, спря-
мовану на отримання наукових знань, 
проведення нових прикладних науко-
вих досліджень та їх практичне викори-
стання у суспільному та державному 
житті. До основних видів наукової ді-
яльності доцільно віднести основну 
(фундаментальну), педагогічну, техніч-
ну (практичну та експериментальну), 
прикладну наукову діяльність тощо. 

Не менш важливого значення набу-
ває дослідження терміна «механізм ор-
ганізації наукової діяльності». Деякі 
словники ґрунтуються на двох визна-
ченнях цього поняття таких, як послі-
довність станів, процесів, які визнача-
ють собою які-небудь дії, явища; як си-
стема, пристрій, який визначає порядок 
якого-небудь виду діяльності [1]. Термін 
«механізм» — це внутрішня будова, си-
стема чого-небудь, сукупність станів і 
процесів, з яких складається певне фі-
зичне, хімічне та інше явище [2]. Тобто 
механізм — це внутрішня системна по-
слідовність елементів, станів і процесів 
будь-якої діяльності. 

Словник української мови визначає 
організацію як особливості будови чо-
го-небудь; структуру [3]. Водночас фі-
лософський енциклопедичний слов-
ник наводить такі визначення цього 
поняття: 1) внутрішня впорядкованість, 
узгодженість взаємодії більш-менш ди-
ференційованих і автономних частин 
цілого, зумовлена його будовою; 2) су-
купність процесів або дій, що ведуть до 
утворення і вдосконалення взаємозв’яз-
ків між частинами цілого [4]. Тобто ор-
ганізація — це внутрішня будова ціло-

го, що полягає в упорядкованості, 
узгодженості взаємодії взаємозв’язків 
між його структурними частинами. 
А механізм організації — це внутрішня 
системна послідовність станів і проце-
сів цілого у структурі взаємозв’язків між 
його структурними частинами.

Зважаючи на законодавче визна-
чення науково-організаційної діяльно-
сті як такої, що спрямована на методич-
не, організаційне забезпечення та коор-
динацію наукової, науково-технічної та 
науково-педагогічної діяльності [5], 
можна сформулювати визначення по-
няття механізму організації наукової ді-
яльності як внутрішньої будови, систем-
ної послідовності елементів, станів і 
процесів наукової, науково-технічної та 
науково-педагогічної діяльності, спря-
мованої на її методичне, організаційне 
забезпечення та координацію. При 
цьому основними ознаками механізму 
організації наукової діяльності є те, що: 
1) він є результатом налагодженої чіткої, 
послідовної діяльності певної групи 
суб’єктів; 2) його мета полягає у створен-
ні умов здійснення наукової діяльності та 
досягнення її результатів; 3) об’єктом є 
методичне, організаційне забезпечення 
та координація наукової, науково-техніч-
ної та науково-педагогічної діяльності; 
4) суб’єктами є державні органи, держав-
ні та недержавні організації та установи, 
наділені правом забезпечувати, коорди-
нувати наукову, науково-технічну та нау-
ково-педагогічну діяльність.

Вчені, розглядаючи механізм орга-
нізації наукової діяльності в Україні, на-
голошують на її державному регулю-
ванні, тобто діяльності держави, яка 
полягає у впорядкуванні діяльності 
учасників суспільних відносин з метою 
забезпечення її відповідності вимогам 
закону та досягнення бажаного балансу 
публічних і приватних інтересів. Дер-
жавне регулювання також є формою 
реалізації виконавчої влади, зміст якої 
полягає у створенні умов, за яких забез-
печується виконання законів: упорядку-
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вання, налагодження, визначення на-
прямів розвитку, підкорення їх певному 
порядку, встановлення вірної взаємодії, 
створення умов нормальної роботи. 
Державне регулювання передбачає 
встановлення певних стандартів, нор-
мативів, лімітів, квот, тарифів тощо, до-
тримання яких є обов’язковим для учас-
ників суспільних відносин і осіб, що 
здійснюють відповідну діяльність [6].

Продовжуючи  наукову  думку, 
А. Ф. Мельник зазначає, що з метою 
сприяння розвитку науково-технічної ді-
яльності держава бере на себе зобов’я-
зання щодо створення сучасної інфра-
структури науки та підготовки науко-
во-технічних кадрів, надання державно-
го фінансування та пріоритетного мате-
ріально-технічного забезпечення фун-
даментальних досліджень, довгостроко-
вих державних науково-технічних про-
грам, підтримки пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки. Основним 
завданням державного регулювання ор-
ганізації наукової діяльності є створення 
ефективного механізму, який має поєд-
нувати державні та ринкові важелі впли-
ву на наукові процеси з орієнтацією на 
забезпечення економічного зростання 
України, її інтеграції у світову економі-
ку [7]. Таким чином, основним завдан-
ням державного управління у певних су-
спільних відносинах є встановлення по-
рядку у відповідній сфері шляхом дотри-
мання певних правил поведінки та стан-
дартів, які є необхідними для врегулю-
вання суспільних відносин. Державне 
регулювання спрямоване на встановлен-
ня відповідного балансу між суб’єктами 
суспільних відносин, що виникають.

Основним змістом і механізмом 
здійснення державного регулювання 
наукової діяльності О. Альохін, А. Кар-
молицький та Ю. Козлов називають: 
1) нормативне регулювання шляхом 
встановлення загальних правил реаліза-
ції наукової діяльності; 2) оперативне 
корегування відповідно до реальних за-
дач, які має вирішити управління в сфе-

рі наукової діяльності; 3) контроль за 
виконанням правових норм, що регу-
люють відносини в сфері наукової ді-
яльності; 4) державний захист прав та 
інтересів суб’єктів наукової діяльності, 
врегульованих відповідними правила-
ми; 5) координацію і загальне спряму-
вання їх діяльності; 6) сприяння її ус піш-
ному здійсненню [8]. На нашу думку, 
така позиція науковців повною мірою 
характеризує мету державного управ-
ління науковою діяльністю. Наведені 
ознаки державного управління саме у 
науковій сфері характеризують держав-
не управління не лише як відповідний 
еталон правил поведінки суб’єктів дер-
жавного управління, які мають бути до-
тримані, а й є певним координаційний 
важелем впливу на суспільні відносини, 
що здійснюються шляхом використан-
ня дозволів, рекомендацій тощо. 

Розглянемо основні напрями дер-
жавної підтримки наукової діяльності в 
Україні. По-перше, проаналізуємо нор-
мативно-правову базу, що регулює це 
питання. Так, згідно з Законом України 
«Про основи державної політики у сфе-
рі науки і науково-технічної діяльності» 
від 1998 р. основними цілями держав-
ної політики у науковій і науково-тех-
нічній діяльності є: 

1) примноження національного ба-
гатства на основі використання науко-
вих та науково-технічних досягнень. 

2) створення умов для досягнення ви-
сокого рівня життя кожного громадяни-
на, його фізичного, духовного та інтелек-
туального розвитку через використання 
сучасних досягнень науки і техніки; 

3) зміцнення національної безпеки 
на основі використання наукових та на-
уково-технічних досягнень.

4) забезпечення вільного розвитку на-
укової та науково-технічної творчості [9]. 
Цим же Законом визначено повноважен-
ня вищих органів державної влади, а саме: 
Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Мі-
ністерства освіти і науки України. 
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Проте окремо наголосимо, що нор-
мативно-правова база, наявна в Україні 
та на основі якої здійснюється правове 
забезпечення наукової діяльності, є не-
досконалою, що знижує ефективність 
адміністративно-правого впливу на 
розвиток науки і техніки в Україні. Така 
нормативно-правова основа, на нашу 
думку, не здатна по-справжньому забез-
печити реалізацію державної політики 
у науковій сфері. Хоча, безумовно, вже 
частково вживаються заходи щодо при-
ведення норм національного законо-
давства відповідно до реалій сьогоден-
ня, зокрема, це стосується законів Укра-
їни «Про освіту», «Про вищу освіту», 
нового Закону «Про наукову та науко-
во-технічну діяльність», основним при-
значенням якого стало створення умов 
для реалізації інтелектуального потен-
ціалу громадян у сфері наукової і науко-
во-технічної діяльності та забезпечення 
використання досягнень вітчизняної та 
світової науки і техніки для задоволення 
потреб суспільства, інших підзаконних 
нормативно-правових актів, спрямова-
них на державну підтримку науки. Роз-
глянемо основні напрями державної 
підтримки наукової сфери в Україні. 

Основним напрямом державної під-
тримки науки та наукової діяльності є її 
фінансування. Наприклад, М. О. Маце-
лик, досліджуючи питання розподілу 
видатків із бюджету на розвиток науки, 
визначає основні напрями розподілу 
коштів: на фундаментальні досліджен-
ня, пошукові та прикладні розробки; 
державні та міждержавні науково-тех-
нічні програми; державні премії Украї-
ни у галузі науки і техніки; фінансуван-
ня наукових розробок із проблем стан-
дартизації, сертифікації та еталонної 
бази, державних контрактів; фінансу-
вання наукової частини національних, 
міжгалузевих та галузевих програм 
тощо. У цій групі фінансуються науко-
во-дослідні інститути, що виконують 
фундаментальні дослідження на дер-
жавне замовлення, а також науково-до-

слідні організації, що перебувають на 
господарському розрахунку, але вико-
нують державне замовлення з оплатою 
за рахунок бюджетних асигнувань [7]. 

Про переваги державного фінансу-
вання наукової діяльності говорить і 
С. І. Юрій, який зазначає, що основна 
сутність бюджетного фінансування на-
укової діяльності полягає в тому, що за 
допомогою цього механізму нала-
годжуються грошові відносини, які ви-
никають між державою і вищими на-
вчальними закладами — з позиції 
спрямування та використання коштів 
централізованого фонду на розшире-
не відтворення, підвищення рівня жит-
тя, задоволення суспільних потреб і 
забезпечення інших державних захо-
дів. Обсяг, своєчасність і повнота фі-
нансування наукової діяльності знач-
ною мірою залежать від рівня центра-
лізації фінансових ресурсів і мобіліза-
ції коштів до бюджету, що своєю чер-
гою залежить від дотримання фінансо-
вої дисципліни окремими платниками 
податків, від рівня виконання дохідної 
частини бюджету [10].

Відповідно до Закону України «Про 
наукову та науково-технічну діяльність» 
одним із основних важелів здійснення 
державної політики у сфері наукової та 
науково-технічної діяльності є бюджет-
не фінансування наукової і науково-тех-
нічної діяльності, що здійснюється за 
рахунок коштів державного бюджету. 
Обсяг коштів державного бюджету, 
спрямований на наукову і науково-тех-
нічну діяльність, щорічно визначається 
у Законі України про Державний бю-
джет України як частка валового вну-
трішнього продукту (у відсотках). Дер-
жава забезпечує бюджетне фінансуван-
ня наукової та науково-технічної діяль-
ності (крім видатків на оборону) у роз-
мірі не менше 1,7 % валового внутріш-
нього продукту України. Видатки на 
наукову і науково-технічну діяльність є 
захищеними статтями видатків Держав-
ного бюджету України [11].
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На жаль, державне фінансування на-
уки та науково-технічної діяльності 
здійснюється на досить низькому рівні 
та охоплює не всі суспільні відносини у 
цій сфері. Характеризуючи розвиток 
науки та наукової діяльності, зазначимо, 
що останнім часом основним джерелом 
фінансування наукових проектів є саме 
держава, оскільки підприємства, уста-
нови та організації з огляду на еконо-
мічну кризу не бажають вкладати кош-
ти у розвиток науки. Таким чином, дер-
жавне фінансування наукової діяльності 
здійснюється у найважливіших її сфе-
рах, а тому значна частина наукових 
проектів залишається поза увагою дер-
жави. Це питання є досить актуальним. 
На основі зарубіжного досвіду ця про-
блема вирішується так: більшість країн 
застосовують конкурсний підхід до фі-
нансування наукових відкриттів, тобто 
підприємства, наукові організації, уні-
верситети у визначені терміни надсила-
ють свої проекти в електронному ви-
гляді урядовим організаціям, що відпо-
відають за формування та реалізацію 
політики, після чого відбувається відбір 
найбільш перспективних проектів та 
учасників майбутніх кластерів [12]. Ми 
вважаємо, що відповідний підхід для 
українського законодавця є цікавим до-
свідом і потребує детального вивчення 
науковцями та експертами. Перевагою 
такого державного втручання у наукову 
сферу є те, що запровадження конкурсу 
на виконання наукового дослідження 
створить конкуренцію між великими 
науковими установами, які виявлять ба-

жання працювати над певними науко-
вими проектами, що позитивно вплине 
на розвиток економічних відносин у 
державі та науковій сфері [13]. Проте, з 
іншого боку, у такій боротьбі не змо-
жуть брати участь дрібні компанії, що 
здійснюють наукову діяльність, адже 
вони не зможуть конкурувати із велики-
ми науковими установами. 

На сьогодні в юридичній літерату-
рі досить часто застосовується поняття 
прямої державної підтримки фінансу-
вання наукової сфери, під яким розумі-
ється фінансування, що здійснюється в 
межах державних програм, а також че-
рез систему спеціальних фондів. При 
цьому обсяги фінансування загально-
державних (національних) науко-
во-технічних програм щорічно визна-
чаються Верховною Радою України 
при прийнятті Закону України про 
Державний бюджет України. Проте це 
не єдиний вид фінансування, який на 
сьогодні є в Україні.

Таким чином, вважаємо, що разом 
із прямою фінансовою підтримкою по-
тужним засобом державного стимулю-
вання інноваційних процесів виступа-
ють непрямі методи — податкові піль-
ги, надання пільгових кредитів, приско-
рена амортизація основних фондів, 
знижені державні тарифи та інші пре-
ференції. Пільгове оподаткування при-
бутку від реалізації науково-технологіч-
ної продукції може поєднуватися з піль-
говими кредитами на її закупівлю і схе-
мою прискореної амортизації при по-
дальшому використанні.
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Глобальні виклики та сучасні світові 
економічні кризи актуалізують необхід-
ність впровадження інновацій як в між-
народних вимірах так і регіональних та 
локальних. Більшість науковців міжна-
родної спільноти дотримуються думки, 
що інновації допоможуть економіці від-
новитись і процвітати, тому країни 
орієнтуються на розвиток національної 
інноваційної   економіки.  Так, інновації 
стають необхідністю розвитку підпри-
ємницького середовища, академічних 
та урядових організацій у відповідь на 
екологічні та технологічні зміни в гло-
бальному просторі.

Слід зазначити, що в1995 році аме-
риканський економіст Майкл Рот-
шильд зосередився на характері взає-

модії економічних агентів, моделюван-
ні їхньої інноваційної активності та 
взаємовідносинах із середовищем 
функціонування. Дослідник став одним 
із першовідкривачів, який застосував 
термін «екосистема» в економічному 
контексті [6, с. 225].

На початку двадцять першого сто-
ліття Генрі Чесброг (Henry Ches brough, 
2003 рік) представив концепцію «відкри-
тих інновацій». Дослідник стверджував, 
що відкриті інновації дозволять новим 
знанням та ідеям знайти шляхи викори-
стання інновацій в більш широкому 
спектрі можливостей і конфігурацій, ніж 
це було можливо раніше.  Ідеї, що зна-
ходяться в даному середовищі наголо-
шує автор стануть доступні для викори-
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стання не лише в рамках фірми, але і за 
її межами, а також створюються умови 
для вільного обміну кадровим потенціа-
лом. Наявність та якість відкритих інно-
вацій в результаті призведе до форму-
вання централізованих дослідницьких та 
технологічних інкубаторів [1].  

Термін «відкриті інновації» був розро-
блений, на думку Бостонських вчених 
Хагел та Сілі Браун, як «використання 
ціленаправлених надходжень та відтоків 
знань для прискорення внутрішніх інно-
вацій та розширення ринків для зов-
нішнього використання інновацій» [2; 3].

Пітер Глор, Анна Лі Саксенін, Дан 
Ванг в своїх працях наголошували, що 
подальше бурхливе зростання індивіду-
альних та відкритих інновацій, які 
включають спільні технології та мож-
ливості винахідників отримати доступ 
до міжнародних проектів, призвели до 
оцінювання спільних інноваційних ме-
реж, маркетингових досліджень та виз-
нання того, що об’єднання людських 
ресурсів підсилюють систему відкритих 
інновацій [3; 4; 5].

Таким чином, проведене досліджен-
ня дозволило визначити, що відкриті 
інновації можуть бути перспективним 
джерелом прибутковості субʼєктів під-
приємництва та відкривають нові шля-
хи залучення інвестицій як для підпри-
ємств так і для національних економік. 
Відкрите інноваційне мислення змінює 
роль дослідницької функції.  Розши-
рюється кругозір та можливості дослід-
ників-інноваторів як за рахунок викори-
стання внутрішнього наукового потен-
ціалу так і безпосереднім впроваджен-
ням міжнародного досвіду інноваційно-
го розвитку. Продовж останніх 20 років 
такий термін як «екосистема» став по-
ширеним у науково-практичних диску-
сіях.  Основною причиною зростання 
зацікавленості дослідників до екосисте-
ми з економічної точки зору було 
пов’язано з взаємозалежністю між під-
приємницькими структурами та науко-
вими організаціями.  

Рон Аднер пропонує визначення 
«екосистеми» як структури вирівнюван-
ня багатостороннього набору парт-
нерів, які повинні взаємодіяти для того, 
щоб предметна пропозиція обов’язково 
матеріалізувалася. При цьому він визна-
чав концептуально порожній простір, 
що породжує потребу в перспективі 
екосистеми як структури, і пропонує 
новий набір питань для стратегічних 
досліджень в контексті екосистеми [8].

На думку, M. Чессела, мережеве 
співтовариство, члени якого комбіну-
ють свої ресурси на взаємовигідних 
принципах заради спільного досягнен-
ня інноваційних результатів і є екосис-
темою [8].

Екосистема,  стверджує  T. Мунро, 
це  динамічний і адаптивний організм, 
що створює, споживає й трансформує 
знання в інноваційні продукти [9].

Ґрунтуючись на різноманітності ду-
мок вчених необхідно зробити розмежу-
вання між двома основними напрямками 
щодо трактування поняття «екосистеми»: 
так, одні науковці розглядають екосисте-
му як спільноту асоційованих субʼєктів, 
що мають спільну мережу та єдину біз-
нес-платформу; з іншого боку, екосисте-
му розглядають як структуру, що включає 
конфігурацію діяльності субʼєктів та виз-
начену цінність ідеї та пропозиції. 

Слід зазначити, що зростання нау-
кового інтересу до екосистеми сфокусу-
валось на створенні нових бізнес-моде-
лей, платформ, кооперації, багатогран-
них ринків, інноваційних мереж, техно-
логічних систем, мереж постачання 
тощо. Наслідком зростання цих різно-
бічних конструкцій була плутанина 
щодо того, як ці ідеї стосуються один 
одного в термінах кордону, дублювання, 
надмірності, застосовності та фокусу 
аналізу. Так, назріла потреба стосовно 
розмежування та зручності використан-
ня і відбору важливих інноваційних ідей. 

Ч. Весснер та Д. Аудретч в 2005 році 
пропонують концепцію створення ін-
новаційної екосистеми яка безпосеред-
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ньо ґрунтувалась на уявленні про іннова-
ції як про процес перетворення ідеї в 
ринковий продукт або сервіс, який вима-
гає багато колективних зусиль учасників: 
компаній, університетів, дослідницьких 
установ, венчурних фондів. Інноваційна 
екосистема дозволяє консолідувати 
стверджували вчені ці зусилля, з метою 
досягнення синергетичного ефекту [10].

Деякі науковці визначали інновацій-
ну екосистему як поєднання міжорганіза-
ційних, політичних, економічних, еко-
логічних та технологічних інновацій, 
що сприяють розвитку будь-якого бізне-
су. Наступна категорія дослідників наго-
лошувала, що інноваційна екосистема 
це мережа взаємозв’язків, за допомогою 
яких інформація та талант розповсюд-
жуються в межах об’єднаного співтова-
риства. Сучасний глобальний економіч-
ний простір  асоціюється з необхідністю 
створення  інноваційних екосистем, а 
інкубація бізнесу є одним з інфраструк-
турних механізмів підтримки підприєм-
ництва, розрахованих на довгостроко-
вий період. Дослідженням різнобічних 
аспектів бізнес-інкубування займаються 
як закордоні так і вітчизняні науковці, се-
ред яких: В. О. Андреєв,  Т. О. Андрю-
щенко,  В. Гаташ,  С. А. Коробов, 
А. Б. Семисото, Н. Кожевіна, Н. В. При-
лепа,  О. Рожен, П. Х. Фан, Д. С. Зігель, 
М. Райт. Необхідно відмітити, що існує 
ряд визначень сутності бізнес-інкубато-
ру, однак є розходження учених і пра-
ктиків в самій термінології.

Європейською Комісією визначе-
но, що бізнес-інкубатор — це місце, де 
тільки що створені фірми, зосереджені 
на обмеженому просторі. Його метою є 
збільшення ймовірності росту і вижи-
вання цих фірм шляхом надання їм бу-
динку зі стандартним устаткуванням 
(телефакс, комп’ютерне устаткування 
і т. д.), адміністративної підтримки і на-
бору послуг. Головний акцент робить-
ся на місцевий розвиток і створення 
робочих місць. Технологічна орієнта-
ція звичайно несуттєва [11].

Національна Асоціація Бізнес Інку-
бації США визначає бізнес-інкубатор як 
динамічний процес розвитку підпри-
ємств. Інкубатори опікують молоді фір-
ми, допомагаючи їм виживати і рости 
під час стартового початкового періоду, 
коли вони найбільш уразливі. Інкубато-
ри забезпечують практичну адміністра-
тивну допомогу, доступ до фінансування 
й основні професійні і технічні послуги. 
Більшість інкубаторів також пропону-
ють підприємницьким фірмам спільні 
офісні послуги, доступ до устаткування, 
гнучкі умови оренди і розширюваний 
простір - усі під одним дахом. Головна 
мета програми інкубації - готувати і ви-
пускати успішні підприємства, що є фі-
нансово життєздатними й автономними, 
коли вони залишають інкубатори, зви-
чайно через два чи три роки [12].

Бізнес-інкубатори забезпечують со-
ціальне середовище, технологічні та 
організаційні ресурси, а також управ-
лінський досвід для перетворення біз-
нес-ідеї в фінансово життєздатну ком-
панію з потенціалом для створення ро-
бочих місць та комерціалізації нових 
технологій [13]. 

Отже, бізнес-інкубатор представляє 
собою найбільш ефективну форму ор-
ганізаційної підтримки малих підпри-
ємств на початковій стадії їх розвитку та 
стимулює їх просування на нові ринки, 
що  досить складно для новостворених 
субʼєктів підприємництва через поси-
лення внутрішньої і зовнішньої конку-
ренції.   Обрані нами визначення термі-
ну бізнес-інкубатор, що реконструю-
ють більш досконально його сутність, 
зображені на рис. 1.

Головна мета програми інкубації — 
розробляти і запроваджувати успішні 
підприємства як самостійні фінансово-
життєздатні й автономні суб’єкти го-
сподарювання, що спроможні функ-
ціонувати за межами бізнес-інкубатору. 
Середня тривалість перебування ново-
утвореного суб’єкта підприємництва в 
бізнес-інкубаторі в більшості випадків 
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обмежується терміном три роки. Даний 
період дозволяє новоствореним суб’єк-
там підприємництва адаптуватись до 
ринкових вимог і самотужки розв’я-
зувати проблемні питання.  

Перші бізнес-інкубатори з’явилися 
ще в 50-ті роки XX ст. у Великобританії 
та США. Проте найбільше розповсюд-
ження, особливо після 1983 року інку-
батори бізнесу отримали в США.  При-
кладом успішного розвитку інкубатора 
може слугувати бізнес-інкубатор в м. 
Остін штату Техас (Austin Technology 
Incubator). Він був створений в 1989 
році і займав тоді невелику площу всьо-
го в 400 кв. метрів. Проте вже в 1997 
році його площа збільшилася до 20000 
кв. метрів, а число компаній, що вхо-
дять в нього, зросла до 28. Зараз загаль-
ний капітал цих компаній досяг 100 мі-
льйонів доларів. 90% всіх компаній, які 
народилися тут, успішно розвиваються. 
При цьому 33 компанії було випущено 
з інкубатора у вільне плавання, а 6 з них 
зареєстровані на біржі. Цікаво, що по-
ступово на схему залучення приватних 
інвесторів для фінансування венчурних 
фірм переходять і університетські інку-
батори. Зокрема так тепер працює Окс-
фордський центр інновацій у Велико-
британії [14, с. 161].

Серед авангардних бізнес-інкуба-
торів, що  були створені наприкінці 
90-х рр. XX століття в Україні фігуру-
ють: технологічний бізнес-інкубатор 
«Харківські технології», бізнес-інкуба-
тор Херсонської промислової палати, 
бізнес-інкубатор Об’єднаного профко-
му Чорнобильської АЕС. Головною 
орієнтацією цих об’єднань було на-
вчання менеджменту, бізнес-плануван-
ню, маркетингу, проведення аналітич-
ного дослідження конкурентоспромож-
ності продукції та визначення методів 
просування її на ринок.

Нині у вітчизняному просторі нара-
ховується 79 діючих бізнес-інкубаторів 
та 50 технопарків, з них в Києві налі-
чується 12 бізнес-інкубаторів та 27 тех-

нопарків. Головним пріоритетом на сь-
огодні в національному масштабі є 
впровадження віртуальних бізнес-інку-
баторів, функціонування яких цілеспря-
мовано на покращення умов розвитку 
інноваційного бізнес-середовища,  на 
розробку прозорого доступу підприєм-
ців до послуг потенційних інвесторів, 
науково-дослідницьких установ, венчур-
них фондів, а також можливість в пер-
спективі виходу на міжнародний рівень.

Незважаючи на програми розвитку 
малого та середнього бізнесу в Україні 
за останні роки кількість малих та се-
редніх підприємств зменшується, так 
суб’єкти малого підприємництва змен-
шились на 386477 підприємств та 5828 
підприємств середнього бізнесу. Пито-
ма вага малого та середнього бізнесу 
України у ВВП становить 48–50 %, тоді 
як в країнах Європейського Союзу да-
ний показник в середньому 60–80 %. 
Підвищення результативності функціо-
нування підприємств малого та серед-
нього бізнесу створить умови для зро-
стання середнього класу населення 
країни. На сьогодні в Україні частка се-
реднього класу населення становить 
7–13 %, тоді як в країнах Європейсько-
го Союзу середній клас населення — 
50 %. Проведені дослідження вказують 
на зниження ефективності функціону-
вання малих та середніх підприємств в 
Україні та визначають їх потребу в 
ефективній консультативній підтримці. 
Для підвищення результативності діяль-
ності підприємств малого та середнього 
бізнесу в Україні виникає необхідність 
створення бізнес-інкубаторів в міжна-
родній інноваційній екосистемі як до-
слідницького середовища, що володіє 
стимулами до співпраці з підприємниць-
ким середовищем, стимулами до іннова-
цій, та здатністю до адаптації знань.

Ми вважаємо, що бізнес — інкубатор 
в міжнародній інноваційній екосистемі 
як механізм взаємодії двох середовищ 
(дослідницького та підприємницького) 
забезпечить трансфер знань, орієнтацію 
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дослідницького середовища на задово-
лення інноваційних потреб виробницт-
ва та міжнародну інноваційну співпра-
цю. Запровадження даного інкубування 
створить умови запровадження акаде-
мічного підприємництва, як синергетич-
ного поєднання науки, бізнесу та міжна-
родного суспільства. Формування сере-
довища підтримки (акселерації) іннова-
ційної та інвестиційної діяльності мало-
го та середнього  підприємництва Украї-
ни в поєднані з європейськими країнами 
є підтвердженням Закону України «Про 
ратифікацію Угоди між Урядом України 
і Європейським Союзом про участь 
України в програмі ЄС «Конкуренто-
спроможність підприємств малого і се-
реднього бізнесу (COSME) (2014–2020)» 
№ 1904-VIII від 22 лютого 2017 року та 
стратегія Європа–2020.  

Так, бізнес-інкубатор в міжнародній 
інноваційній екосистемі буде виконува-
ти роль центру для ініціаторів впровад-
ження нових технологій та надавати по-
слуги командам стартапів щодо розро-
блення проектів, їх презентацій і пошуку 

шляхів реалізації, підтримки їх бізнес 
успіху. Також важливим моментом ефек-
тивного функціонування бізнес-інкуба-
тору  є створення єдиного Інтернет-пор-
талу, що надасть можливість отримати 
інформацію про команди-стартапів, про 
механізм відбору команд, про можли-
вості та умови фінансування інновацій-
них проектів і забезпечить інформацій-
ну підтримку щодо пошуку інвесторів та  
венчурних фондів Європи та США під-
приємцям України. 

Отже, бізнес-інкубатор в інновацій-
ній екосистемі — це організаційна ін-
новаційна структура економічного та 
соціального розвитку, що включає за-
провадження академічного підприєм-
ництва, як  синергетичного поєднання 
науки, бізнесу та суспільства. Головна 
мета — створити успішний бізнес, який 
побудує життєздатну та фінансово не-
залежну платформу для комерціалізації 
нових технологій, збільшення робочих 
місць, відродження малого та середньо-
го підприємництва, а також інновацій-
ний розвиток національної економіки.
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Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді. Однією з найскладні-
ших проблем, яка постала одразу після 
проголошення Україною незалежності, 
залишалась актуальною впродовж пер-
ших років розвитку, і стала надважли-
вою з 2014 року — з початком загар-
бання Російською Федерацією наших 
територій, є розбудова державного кор-
дону й забезпечення його охорони від-
повідними прикордонними структура-
ми. Це надзвичайно важливі питання, 
адже державний кордон виступає од-
ним з основних правових та політич-
них інститутів держав, а забезпечення 
його охорони позначається на дотри-
манні цілісності їхньої території, рівні 
соціально-економічного розвитку насе-
лення тощо. Разом з тим, ефективне 
функціонування державного кордону й 
прикордонних структур неможливе без 
надійної правової бази, яка є підґрунтям 
успішної політики країн у цій сфері. 
Таким чином питання дослідження і 
аналіз нормативно-правових актів з пи-
тань становлення українських кордонів 

та формування прикордонних структур 
є досить актуальним на сьогоднішній 
день, має пізнавальне, наукове й прак-
тичне значення, адже його вивчення 
надасть змогу визначити основні на-
прямки подальшого вдосконалення та 
розвитку державної політики України в 
цьому напрямку.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, в яких започатковано вирі-
шення даної проблеми та на які опи-
рається автор. Достатньо широкий 
загал дослідників та вчених зацікавився 
вивченням означеної проблеми. Так, 
серед останніх робіт можна виділити: 
монографію самого автора, який у ній 
окреслив питання оперативно-службо-
вої діяльності Прикордонних військ 
України (далі — ПВУ) [1], а у співавтор-
стві з Л. Мідянець, дослідив правову 
базу, котра була закладена у період їх-
нього утворення [2];  працю Т. Цимба-
лістого, який проаналізував конститу-
ційно-правовий статус державного кор-
дону України [3]; статтю В. Процика 
про законодавчі акти, які забезпечили 
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чітку діяльність ПВУ в оперативно- 
службовій сфері [4]; дослідження В. Су-
ботіна, який розглянув можливості за-
конодавчого удосконалення роботи по-
рубіжників з мешканцями прикордон-
ня [5] тощо. Перспективи реформуван-
ня Прикордонних військ України в 
правоохоронний орган спеціального 
призначення — Державну прикордон-
ну службу України розглядав М. Лит-
вин [6]. Однак, сьогодення внесло свої 
корективи, і для більш досконалого 
розкриття проблеми потрібно продов-
жити подальший глибокий та всебіч-
ний її аналіз, що й спонукало автора до 
продовження дослідження.

Метою нашої роботи є аналіз нор-
мативно-правових актів, які стали під-
ґрунтям службово-бойової діяльності, 
котру здійснювали Прикордонні війсь-
ка України впродовж 1991–2003 років.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Прикордонні війська Укра-
їни — державний інститут призначе-
ний для охорони державного кордону. 
ПВУ створено у 1991 році, а у 2003 ре-
формовано в Державну прикордонну 
службу України. У політико-соціальних 
умовах які складались в незалежній 
Україні прикордонні війська стали до-
сить вагомим державним інститутом, 
від ефективної діяльності якого до пев-
ної міри залежало дуже багато: ціліс-
ність і недоторканність державної тери-
торії й економічна стабільність, забез-
печення демократичних прав і свобод 
людини й рівень престижу країни на 
міжнародній арені тощо — а отже, 
обов’язковим було всебічне правове 
врегулювання їхньої діяльності: при-
йняття Законів України, указів і розпо-
ряджень Президента, постанов Кабіне-
ту Міністрів України та ін. Саме в таких 
правових актах прослідковується дер-
жавний підхід до формування одного з 
основних її структуроутворюючих ін-
ститутів — державного кордону і ві-
домств, які забезпечують його охорону 
та державну безпеку. 

Масив нормативно-правових актів 
прийнятих у час коли функціонували 
ПВУ, був досить значним — кілька со-
тень, тому в цій роботі зупинимось 
лише на тих, які, як на те вказують ре-
зультати дослідження, зіграли визна-
чальну роль в удосконаленні службо-
во-бойової діяльності ПВУ.

Нормативно-правова база ПВУ по-
чала створюватись одночасно зі ство-
ренням правових основ незалежної 
української держави. Так, вже 30 серпня 
1991 р. був прийнятий Указ Президії 
Верховної Ради України «Про підпо-
рядкування Україні Прикордонних 
військ, що дислокуються на її терито-
рії», яким переводились «...у відання 
України всі дислоковані на території 
республіки військові частини ПВ 
СРСР...» [7]. 

12 вересня 1991 р. було визначено 
державний кордон: «Державний кордон 
Союзу РСР, що відмежовує територію 
України від інших держав, та кордон 
між Українською РСР і Білоруською 
РСР, РРФСР, Республікою Молдова за 
станом на 16 липня 1990 р. є державним 
кордоном України», зазначалось у Зако-
ні України «Про правонаступництво 
України» [8]. 

А 4 листопада 1991 р. Законом 
України «Про державний кордон Укра-
їни», було визначено: сутність поняття, 
визначення і забезпечення охорони, 
встановлення і позначення, режим дер-
жавного кордону України; територіаль-
не море і внутрішні води України; поря-
док вирішення прикордонних питань з 
суміжними державами; участь держав-
них органів, громадських організацій і 
громадян в охороні кордону; відпові-
дальність за порушення законодавства 
про державний кордон, прикордонний 
режим тощо [9]. 

Цього ж дня були прийняті: Закон 
України «Про Прикордонні війська 
України», який визначив завдання, 
структуру, правову основу, головні 
принципи діяльності, обов’язки і права 
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ПВУ, а також проходження служби, со-
ціальний захист і відповідальність вій-
ськовослужбовців [10] і Постанова Вер-
ховної Ради України «Про порядок 
комплектування військового, матеріаль-
но-технічного і фінансового забезпе-
чення ПВУ» в якій конкретизувались 
відповідні завдання [11]. 

Принагідно варто зазначити, що 
першим Командувачем ПВУ, ще 
22 жовтня було призначено генерала 
армії В. О. Губенка [12], а Державний 
комітет у справах охорони державного 
кордону України (далі — Держкомкор-
дону) — тобто центральний орган дер-
жавної виконавчої влади для реалізації 
державної політики з прикордонних 
питань, було створено Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 2 січня 
1992 р. «Питання Державного комітету 
у справах охорони державного кордону 
України» [13].

Прийняті протягом перших місяців 
незалежності законодавчо-розпорядчі 
акти з питань розбудови й розвитку дер-
жавного кордону і ПВ у концептуально-
му плані визначили прикордонну полі-
тику України і стали підґрунтям для усієї 
службово-бойової діяльності, котру здій-
снювали Прикордонні війська України 
впродовж усіх років свого існування.

Наступні періоди протягом яких від-
бувались основні процеси з розбудови 
військ і здійснювались заходи службо-
во-бойової діяльності, проходили в рам-
ках виконання спеціальних програм. 

Основні заходи Держкомкордону 
протягом 1994–1999 років проводились 
у контексті реалізації положень «Комп-
лексної програми розбудови державно-
го кордону України», яка була затвер-
джена Указом Президента України від 
16 грудня 1993 року [14]. А «Програма 
дій, спрямованих на підтримання режи-
му державного кордону України і при-
кордонного режиму, розвиток Прикор-
донних військ та митних органів Украї-
ни, на період до 2005 року», яка була 
затверджена Указом Президента Украї-

ни від 16 листопада 2000 року, спрямо-
вувала діяльність ПВУ в 2000 — липні 
2003 року [15].

Схвалена 22 січня 1996 р. Кабінетом 
Міністрів України «Концепція охорони 
державного кордону та суверенних 
прав України в її виключній (морській) 
економічній зоні» визначила шляхи, 
методи і засоби забезпечення непоруш-
ності кордону та суверенних прав Укра-
їни в її виключній (морській) економіч-
ній зоні як найважливішої складової 
частини гарантування національної 
безпеки держави, її суверенітету і тери-
торіальної цілісності, конкретизувала 
основи прикордонної політики [16].

Перелік міст і районів, у межах тери-
торій яких можуть бути встановлені 
контрольовані прикордонні райони, а 
також «Положення про прикордонний 
режим» були затверджені Постановою 
Кабінету Міністрів «Про прикордонний 
режим» [17], а постановою «Про контро-
льовані прикордонні райони» — їхній 
перелік у межах територій міст і районів. 
До контрольованих прикордонних ра-
йонів було включено також територі-
альне море України, внутрішні води 
України і частину вод прикордонних рі-
чок, озер та інших водойм України і роз-
ташовані в цих водах острови [18]. 

З 1 вересня 1998 р. у зазначених 
контрольованих прикордонних районах 
було запроваджено прикордонний ре-
жим, а вказані акти допомогли прикор-
донникам, спільно із зацікавленими орга-
нами виконавчої влади, забезпечити на-
лежний порядок у прикордонні та вияв-
ляти потенційних порушників державно-
го кордону ще на тилових рубежах.

Вчасно прийняті нормативно-пра-
вові акти дозволяли ПВУ досить актив-
но реагувати на зміну обстановки на 
державному кордоні та вживати запо-
біжних заходів. Так, загостренню об-
становки в 1992 р. на кордонах з Мол-
довою, Республікою Білорусь і Росій-
ською Федерацією, були протиставлені 
дії визначені Указом Президента від 
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17 березня 1992 р. «Про заходи щодо 
охорони державного кордону України 
з Республікою Молдова» [19] і Поста-
новою Кабінету Міністрів від 10 ли-
стопада 1992 р. «Про заходи щодо ор-
ганізації прикордонно-митного контр-
олю на державному кордоні України з 
Республікою Бєларусь і Російською 
Федерацією» [20]. 

Удосконаленню оперативно-служ-
бової діяльності під час охорони держав-
ного кордону і виключної (морської) 
економічної зони, територіального моря 
України послужила вчасна реакція Кабі-
нету Міністрів України. Так, 2 червня 
1998 р. він затвердив «Положення про 
порядок застосування зброї, бойової тех-
ніки та спеціальних засобів під час охо-
рони державного кордону і виключної 
(морської) економічної зони Украї-
ни» [21], а 11 липня 2002 р., на прохання 
прикордонників, прийняв постанову 
про внесення змін у це положення, чим 
надав їм можливість більш ефективно 
протидіяти порушникам [22].

Однак порушення законодавства 
про державний кордон ставали все ма-
совішими і породжували загрози для 
національної безпеки, тому їх попере-
дження потребувало усе ґрунтовнішої 
правової бази. Тому, щоб не допустити 
перетворення України в накопичувач 
незаконних мігрантів, що значно б 
ускладнило соціально-економічну та 
криміногенну обстановку в країні, з 
1996 р. починають розроблятись про-
грами боротьби з незаконною міграці-
єю. Такі програми діяли протягом 
1996–1997 [23], 1999–2000 [24], 2001–
2004 років [25]. 

Законність переміщення через дер-
жавний кордон наркотичних речовин 
прикордонники контролювали опира-
ючись на положення Законів України 
«Про заходи протидії незаконному обі-
гу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів та зловживанню 
ними» від 12 березня 1995 р. [26] та 
«Про обіг в Україні наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів» від 17 березня 1999 р. [27].

У суспільно-політичній та еконо-
мічній обстановці 90-х років досить 
складним було питання щодо відкрит-
тя, облаштування та організації служби 
в пунктах пропуску, тому керівництво 
держави постійно переймалось цією 
проблемою. Уже 22 червня 1992 р. Роз-
порядженням Президента України було 
започатковано державну програму роз-
витку мережі пунктів пропуску через 
державний кордон України та відповід-
ної сервісної інфраструктури [28]; по-
становою Кабінету Міністрів: від 
11 грудня 1993 р. було визначено пунк-
ти пропуску через державний кордон 
України з Російською Федерацією [29]; 
від 3 серпня 2000 р. — затверджено По-
ложення про пункти пропуску через 
державний кордон [30]; від 17 серпня 
2002 р. — затверджено загальні вимоги 
до облаштування пунктів пропуску че-
рез державний кордон [31].

Ще одна проблема — нестача ка-
дрів у прикордонному відомстві (при-
чини: збільшення протяжності держав-
ного кордону і відсутність власного спе-
ціалізованого навчального закладу), та-
кож була вирішена досить оператив-
но — Постановою Кабінету Міністрів 
від 14 грудня 1992 р. у м. Хмельницько-
му, на базі Хмельницького вищого ар-
тилерійського училища, яке ліквідову-
валось, створили інститут Прикордон-
них військ України [32], який значно 
посилився в навчально-методичному та 
в науковому сенсі зі створенням у 1998 
році Науково-дослідного інституту [33].

Закон України «Про участь грома-
дян в охороні громадського порядку і 
державного кордону» [34] і Указ Пре-
зидента України «Про вдосконалення 
організації шефства над Прикордон-
ними військами України» [35] докорін-
но змінили цілі й напрями роботи з 
мешканцями прикордоння, шефські 
стосунки державних органів, колекти-
вів підприємств, організацій і навчаль-
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них закладів зі з’єднаннями, частинами 
і підрозділами ПВ. 

Важливим складником службо-
во-бойової діяльності Прикордонних 
військ України була й участь в процесі 
договірно-правового оформлення дер-
жавного кордону, адже від того, як він 
здійснювався залежали форми й мето-
ди здійснення охорони кордону, його 
утримання й дотримання режиму, про-
пуску осіб, вантажів, товарів. Тому важ-
ливим є й дослідження міждержавних 
договорів, угод, меморандумів тощо. 

1 серпня 2003 р., набрав чинності 
прийнятий 3 квітня 2003 р. Закон Укра-
їни «Про Державну прикордонну служ-
бу України» й  прикордонники розпо-
чали нову сторінку своєї історії [36]. 

Висновки. Підводячи підсумки 
можна зазначити, що з самого початку 
розбудови суверенної держави українці 
зіштовхнулись з рядом викликів, які пе-
решкоджали цьому процесу. Мабуть 
одними з неочікуваних стали проблеми 
на державному кордоні, адже жорстка 
прикордонна політика, яка свого часу 

проводилась в СРСР, заставила радян-
ське суспільство майже забути про про-
блемність цього державного інституту. 
Однак українські законодавці досить 
швидко зорієнтувались в новій обста-
новці й вже в перші дні державності 
було визначено державний кордон і 
вказано на важливість цього інституту 
для національно-державного розвитку, 
а також створено власні Прикордонні 
війська. Протягом 1992 року законодав-
чо оформлена охорона всього периме-
тру державного кордону. Прийняті в на-
ступні роки нормативно-правові акти 
забезпечили всебічну розбудову держав-
ного кордону і прикордонного відом-
ства й надали українським порубіжни-
кам різнобічні можливості для ефектив-
ної боротьби з такими злочинними яви-
щами як незаконний перетин кордону, 
контрабанда, нелегальна міграція тощо. 

Перспективи подальших дослі-
джень вбачаємо у вивченні й аналізі 
нормативно-правового забезпечення ок-
ремих напрямків службово-бойової ді-
яльності Прикордонних військ України.
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Постановка проблеми. В сучас-
них умовах існування сьогодення пи-
тання підтримання військової дисци-
пліни є доволі актуальним. Виконання 
функцій на захист національних інте-
ресів держави від зовнішніх та внутріш-
ніх загроз, неможливо без високого рів-
ня військової дисципліни. Усвідомлен-
ня кожним військовослужбовцем війсь-
кового обов’язку, особистої відпо-
відальності за захист народу України, 
його свободи та незалежності, дисци-
пліни є пріоритетним у військовій 
службі. У разі її порушення  законодав-
цем встановлюються різні види відпо-
відальності із застосуванням диферен-
ційованих заходів. Одним із таких є 

призначення покарання у виді позбав-
лення військового звання. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Існування військових звань, 
особливий порядок їх призначення, 
спрямованого на забезпечення ясності 
та чіткості у взаємовідносинах між 
військовослужбовцями, виразу військо-
вої та спеціальної кваліфікації, службо-
вого стажу, заслуг, службового станови-
ща та авторитету кожного з військово-
службовця, неодноразово перебувають 
в колі наукових досліджень з приводу 
позбавлення військового звання як виду 
кримінального покарання. Одні вчені, 
як:  Т. А. Денисова,  С. І. Коновалова, 
М. І. Мельник,  І. І. Митрофанов, 
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В. О. Навроцький, А. І. Сакаєв, М. І. Хав-
ронюк та ін. притримуються позиції 
необхідності усунення його як виду са-
мостійного покарання супутнього поз-
бавленню волі [1, с. 11; 2, с. 121; 3, с. 490; 
4, с. 114]. Інші, І. В. Єрьоменко, С. В. Ізо-
симов, О. С. Міхлін, В. П. Мосієнко, 
В. М. Петрашев, С. В. Розенко, В. В. Си-
вов та ін., — необхідності комплексно-
го підходу до вивчення теоретико-пра-
вових аспектів його призначення та ви-
конання в цілісності існування правової 
системи покарань з наступним розширен-
ням сфери його застосування [5, с. 220; 
6, с. 143; 7, с. 25; 8, с. 7; 9, с. 99–101].

Така неоднозначність існування на-
укових позицій викликала необхідність 
проведення дослідження даного виду 
покарання через призму національного 
досвіду та практики інших держав (мета 
дослідження). 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Ще за часів Руської Правди 
особи, які не цінили свою честь, честь 
мундира найсуворіше карались. Виг-
нання та оголошення поза законом (ви-
волання) спричиняло втрату їх існуван-
ня як особистості. Особа втрачала шля-
хетство, право на майно та змушена 
була переховуватись за кордоном. По-
силення ваги покарання здійснювалось 
публічним його виконанням та за-
подіянням особі фізичних страждань 
[10, с. 55]. У Військовому артикулі 
1715 р. — такі покарання супроводжу-
вались позбавленням честі і прав та 
шельмуванням. За Уложенням про по-
карання кримінальні та виправні 1845 р. 
військовослужбовці за порушення вій-
ськової дисципліни підлягали позбав-
ленню усіх прав стану зі смертною ка-
рою чи засланням особи на каторгу, 
поселенням у Сибір чи на Кавказ (як 
кримінального покарання) чи позбав-
ленню усіх особливих особистих і ста-
нових прав та привілеїв (як виправно-
му). Визначена суворість вироку та особ-
ливість його виконання завжди відзна-
чали вагу військової дисципліни, честі 

та гідності. Вважалося, що вчинення 
злочинів проти порядку проходження 
військової служби не завжди є проявом 
моральної зіпсованості особи. Застосу-
вання «ганебного» покарання (позбав-
лення всіх прав стану) є зайвим тягарем 
покарання та не відповідає умовами 
кримінального закону щодо співрозмір-
ності кари та самої вини [11, с. 4, 5]. Його 
застосування мало широкий варіатив-
ний діапазон нормативного визначення. 

Для офіцерів він полягав у застосу-
ванні під час виключення зі служби з 
позбавленням чинів, втрати окремих 
особливих прав та переваг особисто чи 
по стану йому присуджені; тимчасового 
ув’язнення у фортецю з виключенням 
зі служби без позбавлення чинів і втра-
ти окремих особливих прав та переваг 
особисто чи по стану йому присуджені; 
розжалування в рядові; виключення зі 
служби без позбавлення чинів з втра-
тою окремих особливих прав та пере-
ваг особисто чи по стану йому присуд-
жені; усунення зі служби з обмеженням 
окремих прав та переваг по службі. 

Для нижчих чинів — під час: направ-
лення у виправні арештантські відділен-
ня з виключенням зі служби, втратою 
прав та переваг особисто, по стану чи за 
званням йому присуджені, а також у разі 
ув’язненням в тюрму цивільного відом-
ства з виключенням зі служби, з втратою 
всіх особливих прав та переваг особи-
сто, по стану йому присуджені; направ-
ленні у дисциплінарні батальйони чи 
роти з втратою окремих прав та переваг, 
особисто, по стану йому присуджені, 
одиночного ув’язнення у військовій 
тюрмі з втратою деяких прав та переваг 
по службі з переводом в розряд оштра-
фованих (за вчинення діянь, пов’язаних 
чи не пов’язаних з порушенням порядку 
проходження військової служби як ви-
правного покарання) [12, ст. 5, 6]. 

При виключенні зі служби з позбав-
ленням чи без позбавлення військових 
звань обмежувалось право вступу на 
державну службу. Особи, які зазнавали 
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такого покарання (за відсутності корис-
них та інших мерзенних спонукань), на 
розсуд військового начальства могли 
бути прийняті на військову службу в 
якості рядових по закінченню трьохріч-
ного терміну відбування покарання 
(ст..40). При розжалуванні в рядові, осо-
би звільнялися у відставку чи переводи-
лися в запас. При бажанні особи та за 
погодженням начальства, засуджені мо-
гли бути залишені на службі. Начальст-
ву, у випадку особливого вчинку, по-
двигу, або по спливу трьохрічної бездо-
ганної та завзятої служби засудженого, 
надавалося право клопотання щодо не-
врахування відбутого покарання пере-
поною для нагород та підвищення по 
службі. Оскільки дане покарання вважа-
лося доволі суворим, законодавець не 
вимагав при позбавленні військового 
звання (розжалуванні в рядові) 
обов’язкового проходження військової 
служби в якості рядового. Особі надава-
лася можливість повернути своє служ-
бове становище відмінною службою у 
військах при виявленні бажання та та-
кою необхідністю з точки зору інтере-
сів служби та внутрішнього порядку.

Позбавлення військового звання то-
дішнім Воєнним уставом визначалося 
як виключне покарання, що реалізову-
валося у сукупності з іншими кримі-
нальними чи виправними покараннями 
або як самостійне; визнане достатньо 
суворим; при призначенні якого роз-
глядалося питання можливості зали-
шення військовослужбовця на службі 
(при розжалуванні), чи заміні покаран-
ня іншим, не пов’язаного з позбавлен-
ням такого права та продовженням про-
ходженням військової служби (ув’яз-
нення в тюрму цивільного закладу без 
позбавлення права та переваг на три-
мання на гауптвахті) чи в подальшому 
можливості поновлення на військовій 
службі. В будь-якому разі такі можли-
вості надавалися особі з урахуванням 
вчиненого діяння, його характеристики 
по службі, згоди начальника та доціль-

ності перебування на службі за остаточ-
ним рішення суду. В випадках, коли 
злочинне діяння полягало у несумісності 
його вчинення з поняттям військової че-
сті та мужності військового звання чи 
викривало в підсудному відсутність норм 
моралі та шляхетності, закон дозволяв 
звільнення останнього зі служби.

Таким чином, можна визначити, що 
тодішнє військово-кримінальне законо-
давство доволі ретельно підходило до 
врегулювання покарань стосовно війсь-
ковослужбовців. Надаючи можливість 
останнім, продовжувати проходити 
військову служби чи отримати таку 
можливість, якщо вчинене діяння та по-
ведінка не суперечать інтересам служби 
та не ганьблять її. В той самий час пока-
рання, визначені в Воєнному уставі не 
дисбалансували з Уложенням про пока-
рання кримінальні та виправні.

З встановленням радянської влади 
така система припинила своє існування. 
Навіть в подальшому з прийняттям но-
вих нормативних документів (поло-
жень), кримінальних кодексів встанов-
лення такого порядку реалізації кримі-
нально-правових норм стосовно війсь-
ковослужбовців не було. 

З огляду на сьогодення, доволі ди-
ференційовано до вирішення цього ас-
пекту підійшли законодавці різних пра-
вових систем. 

Так, за КК Польщі виключність за-
стосування щодо військовослужбовців 
заходів кримінальної відповідальності 
(покарань, кримінально-правових за-
ходів) визначалась в самостійній главі 
КК «Військова частина» (ХХХVІІІ). 
Кримінально-правові заходи полягали 
у: пониженні у військовому званні; 
звільненні з військової служби та поз-
бавленні військового звання з чітким їх 
регламентуванням. Пониження у війсь-
ковому званні (втрата чинного звання 
та повернення до попереднього в ме-
жах офіцерського корпусу, хорунжих 
чи підофіцерів) можливе за вчинення 
проступку, обумовлене видом діяння, 
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способу чи обставин його вчинення. 
Звільнення з кадрової військової служ-
би (негайне звільнення з військової 
служби з позбавленням нагород та по-
чесних знаків) — у випадку вчинення 
особою злочину з перевищенням своїх 
повноважень або у разі встановлення 
загрози ним подальшого несення служ-
би істотним інтересам, охоронюваних 
правом. Позбавлення військового зван-
ня (розжалування) з втратою військово-
го звання (з з переводом у рядові) — 
при вчиненні умисного злочину, де вид 
діяння, спосіб та обставини його вчи-
нення дозволяють визнати, що винний 
втратив право перебувати у військовому 
званні, особливо з метою отримання 
ним майнової вигоди [13, с. 211–212]. 
Поряд з цим, позбавлення військового 
звання, його пониження допускається і 
у випадку призначення винному пока-
рання у виді позбавлення волі строком 
не менше 3-х років за вчинення злочи-
ну, що заслуговує на особливе засуд-
ження, враховуючи вид діяння, спосіб, 
обставин його вчинення та недоцільно-
сті перебування військовослужбовця у 
військовому званні.

В країнах інших правових систем 
(романо-германської, англо-саксонсь-
кої, мусульманської) правове регулю-
вання покарань, пов’язаних із позбав-
ленням військового звання визначено 
як: звільнення зі служби з ганьбою або 
за погану поведінку, звільнення зі служ-
би офіцера; позбавлення права на при-
своєння чергового військового звання, 
відстрочка присвоєння чергового зван-
ня, пониження у військовому званні, 
позбавлення військового звання. 

За положеннями Кодексу воєнної 
юстиції Французької Республіки до 
військовослужбовців можуть застосо-
вуватися: звільнення зі збройних сил та 
позбавлення військового звання (спе-
ціальні військові кримінально-правові 
заходи). При звільненні зі збройних сил 
особа: позбавляється військового звання, 
втрачає право на носіння відзнак, війсь-

кової форми, а також зазнає інших нега-
тивних наслідків, визначених пенсійним 
законодавством. За наявності пом’як шу-
ючих обставин для військовослужбовців 
категорії сержанти за контрактом, звіль-
нення зі збройних сил може бути заміне-
но позбавленням військового звання без 
втрати пенсійних прав, виплат коштів, 
пов’язаних з вислугою в армії та інших 
пільг для останніх. 

У випадку вчинення офіцером, ка-
дровим сержантом чи сержантом за кон-
трактом злочину позбавлення військово-
го звання є обов’язковим. При вчиненні 
правопорушення позбавлення військово-
го звання можливе при призначенні тю-
ремного увезення строком від трьох міся-
ців за вчинення крадіжки, вимагання, 
шахрайства, зловживання довірою, при-
ховування викраденого майна (кн. III); 
перешкоджання нормальному функціо-
нуванню військової техніки (ст. 413-3); 
корупцію (ст. 432-11, 433-1, 433-2); бан-
крутство і діяння, прирівняні до нього 
(ст. L. 311-7) [14, с. 335–337; 15, с. 110].

Аналогічна тенденція спостерігаєть-
ся і в законодавстві США. Єдиним ко-
дексом Воєнної юстиції при вчиненні 
безпорядків чи порушення військової 
дисципліни, а також при будь-якій по-
ведінці, що дискредитує збройні сили 
можливе застосування звільнення з 
військової служби: звільнення з гань-
бою чи звільнення за негідну поведінку 
(до військовослужбовців рядового скла-
ду) та звільнення офіцера [16, art. 134] 
При звільненні будь-який військово-
службовець позбавляється цивільних, 
соціальних пільг, переваг, обумовлені 
несенням військової служби (права на 
пенсію, повноцінну вихідну допомогу, 
наданні відомчого права на лікування 
тощо). Його застосування до військово-
службовців рядового складу можливе за 
вчинення злочинів, передбачених Ко-
дексом; до офіцера — за вчинення тяж-
кого загальнокримінального злочину та 
визнання його як неблагонадійної осо-
би. Щодо офіцерів флоту, законодавст-
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во визначає в якості додаткового мож-
ливе покарання у виді позбавлення пра-
ва на отримання чергового військового 
звання, а також та пониження у військо-
вому званні до рядового.

На думку американських вчених, такі 
положення є доволі ефективним. В умо-
вах комплектування армії на професій-
ній основі, посилення правових, ма-
теріальних, моральних наслідків (звіль-
нення) стимулюють військовослужбов-
ців до прагнення переносити можливі 
тяготи військової служби і виконувати 
покладені на них завдання [17, с. 23]. 

У Великій Британії вони існують у 
вигляді позбавлення військового зван-
ня, звільнення зі служби, звільнення зі 
служби з ганьбою, тимчасового пони-
ження у військовому звання чи позбав-
лення військового звання. Для держав 
традиційного континентального права 
вони є доволі поширеними. В Королів-
стві Бельгії — такі позбавлення визна-
чені як це позбавлення права служити в 
армії чи гвардії, в Республіці Сан-Мари-
но — нести службу, в Голландії — слу-
жити в збройних силах, в Королівства 
Норвегії — служити в армії. 

Дотримання військової дисципліни 
та правопорядку визначено в пріорите-
тах будь-якої держави. Специфіка війсь-
кової організації, особливості виконан-
ня військових завдань, специфічність 
правовідносин та необхідність дотри-
мання суворої дисципліни встановлю-
ють важливість забезпечення націо-
нальної безпеки. Відповідно регулю-
вання покарань з виключністю реаліза-
ції їх стосовно військовослужбовців пе-
реслідують мету укріплення військової 
дисципліни: надання можливості війсь-
ковослужбовцям, які не являють собою 
великої загрози для суспільства та не 
паплюжать честь мундира, адекватному 
їх покаранню в умовах воєнної органі-
зації та у разі вчинення діянь, які гань-
блять військову службу, принижують її 
авторитет — втраті всіх заслуг, отрима-
них за попередню діяльність. 

В умовах переходу на комплектуван-
ня армії за контрактною основою звіль-
нення з військової служби як кримі-
нально-правового заходу, пов’язаного з 
пониженням, позбавленням, втратою 
військової звання в більшості країнах 
світу набуває широкого знання. З вра-
хуванням негативних кримінально-пра-
вових наслідків його існування, служить 
доволі дієвим заходом стримування 
протиправної поведінки військово-
службовців. Виступаючи реальною 
альтернативою покаранням, що обме-
жують волю особи, такі покарання 
розширюють можливості судів стосов-
но вибору призначення покарання та 
досягнення його мети.

На сьогодні позбавлення військово-
го звання за чинним Кримінальним ко-
дексом України залишає доволі висо-
кий рівень своєї суворості. Його засто-
сування «перекреслює» долю особи як 
військовослужбовця. Позбавлення вій-
ськового звання не обмежується лише 
звільненням особи з посади, виключен-
ням зі списків особового складу війсь-
кового частини. Її реалізація супровод-
жується суттєвими обмеженнями, втра-
тою низки пільг, прав, переваг, пов’я-
заних з професійною діяльністю та на-
віть статусу особи військовослужбовця. 
Навіть при позбавленні волі особа не 
завжди позбавляється такого права, а 
тим більше на можливість його віднов-
лення. При втраті військового звання не 
факт, що особа отримає його в майбут-
ньому, в тому числі можливості на про-
ходження військової служби. 

Крім того, вітчизняний законода-
вець обмежився лише один його видом. 
Застосування позбавлення військового 
звання як виду покарання можливе у 
разі вчинення особою тяжкого або осо-
бливо тяжкого злочину. Його призна-
чення поряд з моральним впливом на 
особу, спрямоване на певні позбавлен-
ня та обмеження щодо неї. Вона втра-
чає звання. Виключається зі списків 
особового складу військової частини. 
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Звільняється з військової служби (або 
розривають і з нею контракт). Виклю-
чається з військового обліку (у разі при-
значення основного покарання у виді 
позбавлення волі). А засуджений отри-
мує множинність негативних наслідків. 
Питання такого положення є доволі 
сумнівними.

За чинним положенням Криміналь-
ного кодексу України (ст. 54), застосу-
вання даного покарання можливе щодо 
осіб, які мають відповідне військове 
звання. Після набрання законної сили 
вироку суду, особа засудженого: звільня-
ється з військової служби, позбавляється 
військового звання та знімається з вій-
ськового обліку громадян [18, ст. 29]. Ре-
алізація таких дій здійснюється на під-
ставі положень нормативних докумен-
тів, що регулюють порядок проходжен-
ня військової служби без відображення 
у рішенні суду та відповідності норм 
кримінально-виконавчого законодав-
ства. Приймаючи таке рішення, законо-
давцем усунув визначеність необхідно-
сті дослідження особливостей правової 
оцінки особистісних аспектів характе-
ристики винного, пов’язаних з право-
вим статусом його як особи, що має 
військове звання, відношення до вико-
нання службових обов’язків, військової 
служби, відданості Військовій присязі, а 
також вирішення питання щодо доціль-
ності його перебування на військовій 
службі у разі засудження. Позбавлення 
військового звання автоматично тягне 
звільнення особи з військової служби, з 
можливою втратою нею статусу вій-
ськовослужбовця. Можна припустити, 
що це є не що іншим, як правовим ба-
жанням законодавця позбутися особи, 
яка порушити закон у завуальованій 
формі невстановленого регулювання 
кримінального покарання. 

Зрозуміло, що у випадку призначен-
ня позбавлення військового звання як 
додаткового покарання до позбавлення 
чи обмеження волі особи, звільнення з 
військової служби є логічно обумовле-

ною об’єктивністю його виконання. 
Проте у разі прийняття судом рішення 
щодо можливості виправлення особи 
поза межами реального відбування по-
карання (звільнення від покарання з ви-
пробуванням), таке звільнення викли-
кає сумніви. Це стосується і у разі при-
значення інших видів покарань, не 
пов’язаних з позбавленням чи обме-
женням волі на підставі положень 
ст..69 Кримінального кодексу України. 

Відповідно до Положення про про-
ходження громадянами України вій-
ськової служби у Збройних Сил Украї-
ни, у випадку призначення покарання, 
не пов’язаного з позбавленням чи об-
меженням волі, за рішенням команди-
рів (начальників), яким надано право 
звільнення таких осіб з військової служ-
би та на підставі клопотання командира 
(начальника) військової частини, в якій 
проходить службу засуджений військо-
вослужбовець дозволяється залишати 
на військові службі військовослужбовця 
з врахуванням його високих професій-
них, ділових та моральних якостей, 
придатності за станом здоров’я, наяв-
них державних нагород, виду, ступеня 
тяжкості вчиненого злочину (ст. 246). 
Але, якщо така особа позбавлена вій-
ськового звання за вироком суду, вона 
автоматично виключається зі списків 
особового складу [19, ст. 230]. В такому 
випадку рівень її професійних, ділових 
та моральних якостей, придатності за 
станом здоров’я виконувати свої 
обов’язки, наявність державних наго-
род, виду, ступеня тяжкості вчиненого 
злочину до уваги не береться. Законо-
давчо виключається будь-яка можли-
вість виправлення особи в межах вій-
ськового колективу, а в наступному з 
надання можливості з врахування її по-
зитивних змін для претендування на 
присвоєння рівного чи нижчого вій-
ськового звання. 

Крім того, у разі засудження особи 
за вчинення тяжкого чи особливо тяж-
кого злочину до позбавлення волі, вій-
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ськовослужбовець підлягає виключен-
ню з військового обліку громадян. По 
погашенню чи зняттю судимості, вій-
ськовослужбовець може претендувати 
на поновлення попереднього військо-
вого звання чи присвоєння більш ниж-
чого, а також у разі звільнення від по-
карання на підставі закону про ам-
ністію чи акта про помилування, поса-
довою особою, якій надано право при-
своювати таке військове звання. Але 
фактична реалізація такого права є 
проблематичною. 

Після фактичного відбування пока-
рання (позбавлення волі) особа, яка від-
повідно до положення Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову 
службу» була виключення з військового 
обліку громадян, як така, що була засу-
джена до позбавлення волі за вчинення 
тяжкого або особливо тяжкого злочи-
ну, унеможливлюється у поновленні 
втраченого права [20, п. 9 ст.14 Гл. ІІІ]. 
Довічність та термін дії покарання на 
останок життя набирає ознак обов’язко-
вості. Законодавець усуває будь-які сти-
мули для виправлення особи та досяг-
нення нею виховної мети покарання. А 
ні індивідуалізація призначення та ви-
конання покарання, а ні диференціація 
строків його відбування до уваги не бе-
реться. Не залежно від тяжкості вчине-
ного діяння, особи винного, його ха-
рактеристики та бажання поновитися у 
попередньому званні, досягнення мети 
покарання не впливають на відновлен-
ня втраченого звання. 

У разі призначення іншого, окрім 
позбавлення волі покарання, за відсут-
ності обмежень щодо зняття з обліку, 
особа фактично отримує таке право. 
Але відсутність нормативного порядку 
його реалізації ставить під загрозу мож-
ливість відновлення втраченого права 
та його об’єктивність.

Хоча за законодавством окремих 
країн ці питання врегульовані доволі 
чітким нормативним визначенням. Так, 
за положеннями Кодексу воєнної юсти-

ції Французької Республіки до військо-
вослужбовців можуть застосовуватися 
покарання у виді як звільнення зі зброй-
них сил, так і позбавлення військового 
звання. Звільнення зі збройних сил 
позбавляє особу військового звання, 
права носіння відзнак, військової фор-
ми, а також інших негативних наслідків, 
визначених пенсійним законодавством. 
При цьому за наявності пом’якшуючих 
обставин звільнення зі збройних сил 
може бути замінено позбавленням вій-
ськового звання без втрати пенсійних 
прав, виплат коштів, пов’язаних з ви-
слугою в армії та інших пільг для остан-
ніх. В той самий час вчинення офіце-
ром, кадровим сержантом чи сержан-
том за контрактом злочину позбавлен-
ня військового звання є обов’язковим 
[14, с. 335–337].

Аналогічна тенденція спостерігаєть-
ся і в законодавстві США. При вчинен-
ні безпорядків, порушення військової 
дисципліни, а також при будь-якій по-
ведінці, що дискредитує збройні сили 
можливе застосування звільнення з вій-
ськової служби [16, art. 134]. Його реалі-
зація тягне позбавлення військовослуж-
бовця цивільних, соціальних пільг, пе-
реваг, обумовлені несенням військової 
служби (права на пенсію, повноцінну 
вихідну допомогу, наданні відомчого 
права на лікування тощо). На думку аме-
риканських вчених, такі положення є 
доволі ефективним. В умовах комплек-
тування армії на професійній основі, 
посилення правових, матеріальних, мо-
ральних наслідків (звільнення) сти-
мулюють військовослужбовців до праг-
нення переносити можливі тяготи вій-
ськової служби і виконувати покладені 
на них завдання. У Великій Британії 
вони існують у вигляді позбавлення 
військового звання, звільнення зі служ-
би, звільнення зі служби з ганьбою, 
тимчасового пониження у військовому 
звання чи позбавлення військового 
звання. Існування таких покарань пе-
реслідує мету, насамперед, укріплення 
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військової дисципліни, надання мож-
ливості військовослужбовцям, які не 
являють собою великої загрози для су-
спільства, не паплюжать честь мунди-
ра сприяти їх адекватному покаранню 
та виправленню в умовах воєнної ор-
ганізації. І навпаки, у разі вчинення ді-
янь, які ганьблять військову службу, 
принижують її авторитет, сприяє втра-
ті особою всіх заслуг, отриманих за 
попередню діяльність. 

Таким чином, підсумовуючи вище-
викладене можна зробити наступні 
висновки.

Дотримуючись принципу рівності 
всіх громадян перед законом, а також за-
конності щодо вирішення кримінальних 
справ відповідно до букви закону, при-
тягнення до кримінальної відповідаль-
ності повинно бути чітко визначено 
нормами кримінального законодавства. 

Застосування позбавлення військо-
вого звання повинно мати чіткість нор-
мативного врегулювання щодо негатив-
них наслідків його застосування з ймо-
вірністю чи необхідністю звільнення 
особи з військової служби та наступним 
усуненням чи без такого від подальшого 
проходження військової служби, за вчи-

нення відповідних злочинів з умовами 
відновлення втраченого права.

Позбавлення особи права перебу-
вання на військовій службі обов’яз ково 
повинно виходити з норм кримінально-
го законодавства, де доцільність перебу-
вання на службі визначатиметься після 
ретельного вивчення особи винного з 
відповідним залученням його команди-
рів та визначеності у законодавстві. 

Позбавлення права на подальше 
проходження військової служби із на-
ступною втратою особою статусу вій-
ськовослужбовця слід визначити ви-
ключним заходом за вчинення особли-
во тяжких злочинів. 

Розширити діапазон можливого пе-
реведення засудженого на іншу (нижчу) 
посаду та досягнення більш ефективного 
виховного впливу на засудженого в ме-
жах реалізації кримінального покарання. 

Перспективами подальших роз-
відок у даному напрямку є досліджен-
ня проблемних аспектів нормативного 
врегулювання інших видів криміналь-
них покарань з виключністю застосу-
вання до військовослужбовців з можли-
вістю подальшого проходження ними 
військової служби.
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Недобросовісна конкуренція щодо 
об’єктів промислової власності є спеці-
альним видом недобросовісної конку-
ренції у сфері господарювання. Недо-
бросовісне використання об’єктів про-
мислової власності досить часто стає 
предметом судового розгляду або роз-
гляду в органах Антимонопольного ко-
мітету України. Однак, дотепер, немає 
єдиних поглядів на захист від недобро-
совісної конкуренції щодо об’єктів про-
мислової власності, які не одержали або 
втратили правову охорону.

Серед дослідників, які вже присвяти-
ли свої роботи окремим аспектам захисту 
від недобросовісної конкуренції щодо 
об’єктів промислової власності, варто за-
гадати О. І. Мельниченка, О. В. Безуха, 
І. Ф. Коваль, Т. С. Демченко, Г. О. Ан-
дрощука, С. В. Шкляра та інших.

Мета даної статті — розкрити про-
блематику захисту від недобросовісної 
конкуренції щодо об’єктів промислової 
власності, яким правова охорона нада-
ється на підставі їх державної реєстра-
ції, а також порівняти захист від недо-
бросовісної конкуренції щодо об’єктів 
промислової власності з іншими вида-
ми недобросовісної конкуренції.

В Україні основи законодавчого за-
безпечення захисту конкуренції закрі-
плені на рівні Конституції України, 
Господарського кодексу України, Ци-
вільного кодексу України та Закону 
України «Про захист економічної кон-
куренції». Основою для кваліфікації по-
ведінки суб’єктів господарювання як 
недобросовісної конкуренції виступає 
однойменний закон — «Про захист від 
недобросовісної конкуренції». Прийня-
тий 7 червня 1996 р., він зазнав істотного 
перетворення після набрання чинності 
13 січня 2009 р. змін до нього. Цей Закон 
дотепер визначає правові основи захи-
сту суб’єктів господарювання і спожива-
чів від недобросовісної конкуренції.

Закон України «Про захист від не-
добросовісної конкуренції» містить 
єдину у вітчизняному законодавстві 
нормативну дефініцію недобросовісної 
конкуренції, спрямовану на розкриття 
суті цього господарських правопору-
шень, що мають місце в господарській 
діяльності та спричиняють негативний 
вплив на стан економічної конкуренції. 
Відповідна дефініція наводиться в по-
ложеннях закону через конструкцію ге-
нерального делікту, що включає усі дії 
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господарюючих суб’єктів, що виходять 
за межі торгових та інших чесних зви-
чаїв у сфері комерційної діяльності. 
У свою чергу наявність бланкетних 
норм вказує на тісний зв’язок цього за-
конодавчого акту з іншим законодав-
ством, що регулює суспільні відносини 
у сфері захисту економічної конкурен-
ції та промислової власності [1, с. 11].

Сучасне законодавство про недо-
бросовісну конкуренцію служить одра-
зу трьом цілям, а саме: захистові конку-
рентів, захистові споживачів, узгоджен-
ню конкуренції з інтересами громад-
ськості в цілому [2, с. 41]. Зазначені цілі 
можуть бути віднесені до будь-яких 
сфер господарської діяльності, у тому 
числі господарської діяльності, яка 
пов’язана з використанням об’єктів 
промислової власності.

Базові властивості цих сфер дозво-
ляють знайти точки зіткнення конку-
рентного регулювання та промислової 
власності, спрямовані зрештою на сти-
мулювання економіки, а також на якісну 
роботу механізмів захисту від недобро-
совісної конкуренції щодо об’єктів про-
мислової власності. Захист від недобро-
совісної конкуренції став розглядатися 
як складова частина охорони промис-
лової власності більше ста років тому, і 
знайшов своє закріплення в прийнятті у 
1900 році статті 10-bis Паризької кон-
венції про охорону промислової влас-
ності. Згідно з первинним звучанням 
цієї статті за громадянами країн, що 
входять в Конвенцію, закріплювалося 
право на захист від недобросовісної 
конкуренції. Пізніше ця стаття зазнала 
ряд змін, була деталізована, у тому числі 
шляхом введення розширеного поня-
тійного апарату, внаслідок чого при-
дбала сучасне звучання, яке дозволяє 
говорити про те, що Паризька конвен-
ція заклала базовий принцип захисту 
промислової власності від недобросо-
вісної конкуренції.

Г. Боденхаузен пояснює, що при-
пинення недобросовісної конкуренції в 

Паризькій конвенції включено як об’єкт 
охорони промислової власності з тієї 
причини, що часто посягання на права 
промислової власності (наприклад, на 
право на товарний знак, фірмове най-
менування) або незаконне використан-
ня зазначення походження або найме-
нування місця походження є і актами 
недобросовісної конкуренції. Однак 
конвенція (ч. 2 і ч. 3 ст. 10-bis) закрі-
плює також загальний принцип, згідно 
з яким будь-яка конкуренція, що супе-
речить приватним звичаям у сфері про-
мисловості або торгівлі, утворює акт 
недобросовісної конкуренції; крім того, 
конвенція наводить приклади такої не-
добросовісної конкуренції [3, c. 39].

Аналіз відносин, що виникають у 
сфері недобросовісної конкуренції та 
промислової власності, дозволяє гово-
рити як про відмінні риси, так і про то-
тожні підходи у регулюванні. Напри-
клад, у визначенні сутності прав, які на-
даються в тому або іншому випадку. 
Так, права на об’єкти промислової влас-
ності, зокрема на винаходи, корисні мо-
делі, промислові зразки виникають піс-
ля отримання останніми правової охо-
рони в порядку, встановленому законо-
давством конкретної країни, що нада-
ється відповідними компетентними ор-
ганами (у більшості своїй в національ-
них патентних відомствах). Такі права 
носять виключний характер і можуть 
передаватися, відчужуватися або вико-
ристовуватися будь-яким із способів, 
що допускаються законодавством. 
Дещо інші підходи надання правової 
охорони застосовуються до комерцій-
них найменувань та добре відомих тор-
говельних марок, які не потребують 
обов’язкової державної реєстрації.

Інститутом виключних прав третім 
особам юридично забороняється здійс-
нення несанкціонованого запозичення 
і копіювання об’єктів інтелектуальної 
власності. Це дозволяє розглядати ви-
ключні права як регулятор (на основі 
дозволів або заборон) процесу перехо-
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ду прав на інтелектуальну власність, фі-
зичне впровадження результатів інтелек-
туальної діяльності для задоволення тих 
чи інших потреб в суспільстві [4, с. 492]. 
О. В. Кохановська підкреслює, що по-
при наявність в Україні дискусій щодо 
правової природи відносин інтелекту-
альної власності переважною і всеохо-
плюючою доктринальною позицією за-
лишається теорія виключних прав, закрі-
плена в більшості норм права інтелекту-
альної власності законодавчо [5, с. 81]. 
Такі права стосовно конкретних об’єк-
тів промислової власності діють упро-
довж усього терміну правової охорони 
при дотриманні ряду умов, у першу 
чергу — за умови підтримки чинності 
охоронних документів на об’єкти про-
мислової власності. Відповідні поло-
ження знайшли своє відображення й у 
теорії майнових прав об’єктів цивіль-
них правовідносин у цілому, свідчен-
ням чого є монографія С. І. Шимон 
[6, с. 228–240]. При цьому відомі різні 
моделі законодавчого регулювання 
сфери промислової власності. Для од-
них країн, у тому числі й України, при-
таманною є дворівнева система, що 
складається з цивільного кодексу та спе-
ціальних законів у сфері промислової 
власності. Для інших країн властива 
безпосередня кодифікація сфери інте-
лектуальної або промислової власності 
(Франція, Польща, Португалія).

Закладений вітчизняним законодав-
ством підхід відображає розуміння ви-
хідної для національної доктрини змі-
шаної теорії права інтелектуальної 
власності (враховуючи наявність різних 
теорії, що стосуються даної сфери су-
спільних відносин, зокрема пропріє-
тарної теорії, теорії виключних прав 
тощо). У цьому сенсі досить спірною є 
позиція, О. В. Басай, який вважає, що у 
сфері права інтелектуальної власності 
виникають дві категорії прав: цивільні 
права (право власності на річ, право 
призначати представника, право спад-
кування); права інтелектуальної власно-

сті [7, с. 59]. При цьому автор наслідує 
позиції О. І. Харитонової, яка підкрес-
лює, що при характеристиці особливос-
тей здійснення права інтелектуальної 
власності маємо враховувати можливість 
аналогії загальних положень здійснення 
права власності, зміст якого складають 
такі юридично закріплені можливості 
власника як: 1) право володіння; 2) право 
користування; 3) право розпорядження; 
4) право управління [8, с. 230].

Водночас ототожнення права інте-
лектуальної власності та права власно-
сті не підтримується ані національним 
законодавством, ані вітчизняною пра-
вовою наукою, ані судовою практикою. 
На користь зазначеного слугують як 
положення статті 419 ЦК України, 
якою встановлюється співвідношення 
права інтелектуальної власності та пра-
ва власності, так і теоретичні підходи 
провідних вчених, зокрема М. К. Га-
лянтича, О. В. Дзери, Н. М. Миронен-
ко, Н. С. Кузнєцової, О. В. Кохановсь-
кої, І. Ф. Коваль, В. В. Косака, В. В. Луця, 
О. П. Орлюк, Р. О. Стефанчука, С. І. Ши-
мон та багатьох інших.

Відповідно до п. 24 постанови пле-
нуму Вищого господарського суду 
України від 26.12.2011 р. № 15 «Про де-
які питання практики застосування кон-
курентного законодавства» у розгляді 
справ зі спорів, пов’язаних із захистом 
господарюючих суб’єктів (підприємців) 
і споживачів від недобросовісної конку-
ренції і одночасно — із захистом прав 
інтелектуальної власності, господар-
ським судам слід з огляду на вимоги 
статті 3 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» керувати-
ся Законом України «Про захист еконо-
мічної конкуренції», міжнародними до-
говорами України, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою 
України, приписами Паризької конвен-
ції про охорону промислової власності 
від 20.03.1883 (дата набуття чинності 
для України — 25.12.91), яка у статті 10 
bis передбачає обов’язок країн-учасни-
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ків забезпечити громадянам цих країн 
ефективний захист від недобросовісної 
конкуренції та містить визначення акта 
недобросовісної конкуренції у промис-
лових і торговельних справах. Згідно з 
пунктом (2) статті 1 цієї Конвенції об’єк-
тами охорони промислової власності є 
патенти на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, товарні знаки, знаки 
обслуговування, фірмові найменування 
та вказівки про походження чи наймену-
вання місця походження, а також припи-
нення недобросовісної конкуренції.

Правова охорона для більшості з 
перелічених об’єктів промислової влас-
ності, як вже зазначалося, надається на 
підставі державної реєстрації. Однак, 
захист від недобросовісної конкуренції 
може здійснюватися щодо будь-якого 
об’єкту промислової власності, навіть 
не поданого на державну реєстрацію, 
адже захищається конкуренція, а не 
тільки інтереси суб’єктів господарюван-
ня, які забезпечили одержання охорон-
них документів.

Для цілей нашого дослідження про-
понуємо об’єкти промислової власно-
сті поділити на реєстровані і нереєстро-
вані за встановленим порядком набуття 
прав на них. За допомогою такого поді-
лу можна виявити особливості правоза-
стосування у справах про захист від не-
добросовісної конкуренції щодо різних 
об’єктів промислової власності за ст. 4 
та 6 Закону України «Про захист від не-
добросовісної конкуренції».

Варто зауважити, що торговельні 
марки можуть реєструватися або визна-
ватися добре відомими. Відповідно до 
ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охоро-
ну прав на знаки для товарів і послуг» 
охорона прав на добре відомий знак 
здійснюється згідно з статтею 6-bis Па-
ризької конвенції про охорону промис-
лової власності та цим Законом на під-
ставі визнання знака добре відомим 
Апеляційною палатою або судом. Знак 
може бути визнаний добре відомим не-
залежно від реєстрації його в Україні. 

На нашу думку, це питання можна вирі-
шити так, щоб добре відомі торговельні 
марки виділити в окрему групу нереє-
строваних торговельних марок в межах 
об’єктів промислової власності.

Додаткові питання виникають з 
приводу зазначень походження товару. 
Закон України «Про охорону прав на 
зазначення походження товарів» перед-
бачає правову охорону двох видів за-
значень походження товарів: 1) просте 
зазначення походження товарів. Право-
ва охорона простого зазначення похо-
дження товару надається на підставі 
його використання. Правова охорона 
простого зазначення походження това-
ру полягає у недопущенні використан-
ня зазначень, що є неправдивими 
(фальшивими) чи такими, що вводять 
споживачів в оману щодо дійсного гео-
графічного місця походження товару. 
Просте зазначення походження товару 
не підлягає реєстрації; 2) кваліфіковане 
зазначення походження товарів (назва 
місця походження товару та географіч-
не зазначення походження товару). 
Правова охорона надається кваліфіко-
ваному зазначенню походження това-
ру, що вказує на конкретне географічне 
місце, з якого походить товар, і на яке 
не поширюються встановлені цим За-
коном підстави для відмови в наданні 
правової охорони. Право на викори-
стання зареєстрованої назви місця похо-
дження товару або зареєстрованого гео-
графічного зазначення походження то-
вару мають, за умови реєстрації цього 
права, виробники, які в географічному 
місці, зазначеному в Реєстрі, виробля-
ють товар, особливі властивості, певні 
якості чи інші характеристики якого від-
повідають тим, що внесені до Реєстру.

Варто звернути увагу, що Цивіль-
ний кодекс України в книзі ІV виклю-
чає з системи об’єктів права інтелекту-
альної власності прості зазначення по-
ходження товарів, а кваліфіковані зазна-
чення походження товарів ототожнює з 
«географічними зазначеннями».
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В. М. Крижна вказує, що на сьогодні 
законодавство України у сфері інтелек-
туальної власності не приведене у від-
повідність до положень ЦК. У зв’язку з 
цим ЦК в главі 45 передбачає право ін-
телектуальної власності на географічне 
зазначення, а Закон України «Про охо-
рону прав на зазначення походження 
товарів» від 16 червня 1999 р. під зазна-
ченням товару розуміє просте зазначен-
ня походження товару і кваліфіковане 
зазначення походження товару, яке, в 
свою чергу, включає назву місця похо-
дження товару і географічне зазначення 
походження товару. При визначенні, 
яке позначення може бути географіч-
ним зазначенням, необхідно враховува-
ти, що видові назви товарів і прості за-
значення походження товарів не мо-
жуть бути об’єктами інтелектуальної 
власності [9, c. 435]. 

Отже, з урахуванням вищезазначе-
ного, можемо чітко розмежувати об’єк-
ти промислової власності, які набува-
ються шляхом державної реєстрації, та 
об’єкти промислової власності, які на-
буваються шляхом використання або 
визнання. Відповідно пропонуємо 
виокремити реєстровані та нереєстро-
вані об’єкти промислової власності.

До реєстрованих пропонуємо відне-
сти об’єкти промислової власності, 
яким правова охорона надається на під-
ставі їх державної реєстрації (торговель-
ні марки, промислові зразки, винаходи, 
корисні моделі, кваліфіковані зазначен-
ня походження товарів).

Нереєстрованими, відповідно до на-
шого поділу, є об’єкти промислової 
власності, яким правова охорона нада-
ється на підставі їх використання або 
визнання (комерційні найменування, 
добре відомі торговельні марки).

Водночас Закон України «Про за-
хист від недобросовісної конкуренції» 
дозволяє виокремити три групи дій, які 
підпадають під поняття актів недобро-
совісної конкуренції та можуть розгля-
датися як господарське правопорушен-

ня. Першу групу складають недобросо-
вісні дії суб’єктів господарювання, 
пов’язані з неправомірним використан-
ням ними ділової репутації інших го-
сподарюючих суб’єктів. До другої гру-
пи відносяться неправомірні дії у сфері 
господарювання, що вчиняються з ме-
тою створення об’єктивних перешкод 
іншим суб’єктам господарювання та 
спрямовані на досягнення над ними не-
правомірних переваг на ринку товарів, 
робіт, послуг. Третя група дій включає 
неправомірне збирання, розголошення 
та використання комерційної таємниці 
інших суб’єктів господарювання. Кож-
на з таких груп може стосуватися допу-
щення недобросовісної конкуренції 
щодо промислової власності, хоча пер-
ша стосується безпосередньо.

Виникає питання стосовно того, яке 
законодавство в яких випадках підляга-
тиме застосуванню для припинення не-
добросовісного використання об’єктів 
промислової власності. З точки зору 
Г. О. Андрощука та інших посягання на 
виключні права інтелектуальної влас-
ності або на ділову репутацію, яке від-
бувається поза межами конкурентних 
відносин та не створює конкурентних 
переваг для порушника, належить до 
сфери регулювання і захисту виключно 
відповідних інститутів цивільного зако-
нодавства. Якщо ж посягання має на 
меті або ж своїм результатом отриман-
ня конкурентних переваг, тоді такі дії 
слід кваліфікувати як антиконкурентне 
правопорушення [1, с. 41].

Захист від недобросовісної конку-
ренції є дієвим доповненням захисту 
прав на промислову власність відносно 
таких об’єктів як торговельні марки, 
промислові зразки та зазначення похо-
дження товарів, якщо вони не захищені 
таким правом. Підставою для цього 
твердження служить предметний зміст 
законодавства про промислову влас-
ність. Оскільки закони, що регулюють 
питання промислової власності не мо-
жуть в силу свого предмета регулюван-
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ня містити норми, які могли би забезпе-
чити чесне ведення справ суб’єктами 
підприємництва на відповідних ринках. 
Наприклад, Законом України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і по-
слуг» визначено, що він регулює відно-
сини, що виникають у зв’язку з при-
дбанням і здійсненням права власності 
(прав інтелектуальної власності) на зна-
ки для товарів і послуг в Україні.

Однак, частиною 2 статті 20 Закону 
України «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг», в якій регулюють-
ся питання порушень прав власників 
знаків, закріплено, що власник свідо-
цтва на знак може також вимагати усу-
нення з товару, його упаковки незакон-
но використаного знака або позначен-
ня, схожого з ним настільки, що їх мож-
на сплутати, або знищення виготовле-
них зображень знаку або позначення, 
схожого з ним настільки, що їх можна 
сплутати. При цьому вимагати віднов-
лення порушених прав власника свідо-
цтва може за його згодою також особа, 
яка придбала ліцензію.

Вказана норма підтверджує, що за-
хист об’єктів промислової власності 
відповідає інтересам не лише власників 
прав на них, але й інтересам споживачів 
і суспільства в цілому. Останнє знач-
ною мірою відповідає і завданню забез-
печення сумлінності в конкуренції. Зо-
крема, несанкціоноване використання 
товарних знаків для конкуруючого про-
дукту не лише складає неправомірну 
експлуатацію доброго імені власника 
товарного знаку, але окрім цього вво-
дить в оману громадськість відносно ко-
мерційного походження товару (а отже, 
і його характеристик). Саме такі погля-
ди дозволяють фахівцям стверджувати, 
що закон про товарні знаки може роз-
глядатися як особлива складова частина 
великої області законодавства про не-
добросовісну конкуренцію, і впрова-
дження захисту товарних знаків слу-
жить запобіганню проявам недобросо-
вісної конкуренції, зокрема — комерції 

під чужим ім’ям, зниженню певної якості 
або ціни, що вказується в рекламі [2, с. 
14–15]. Саме тому торговельні марки, які 
навіть не були подані на державну реє-
страцію та не визнавалися добре відоми-
ми, можуть отримати захист за допомо-
гою законодавства про захист від недо-
бросовісної конкуренції. Вказаний ви-
сновок можна зробити і стосовно прав 
на інший об’єкт промислової власності, 
а саме — промисловий зразок, що охо-
роняється патентом, який забезпечує ав-
торові захист від неправомірної експлуа-
тації результатів його праці.

У той же час помилковим буде пов-
не ототожнення захисних механізмів, 
що надаються у сфері реалізації прав на 
об’єкти промислової власності та у 
сфері охорони від недобросовісної 
конкуренції. Вказані механізми, при 
усій їх схожості, виконують ряд різних 
функцій, пов’язаних з різною право-
вою природою інтелектуальної власно-
сті і конкурентної діяльності. Відповід-
но, навряд чи захист прав на промисло-
ву власність, попри весь його комплек-
сний характер, зможе забезпечити на-
лежне чесне ведення справ на ринку 
певних товарів (робіт, послуг). Оскіль-
ки під дію охоронних норм законодав-
ства про промислову власність не по-
трапляють такі правопорушення як не-
добросовісна реклама, порушення ко-
мерційної таємниці (навіть не дивля-
чись на віднесення останньої згідно 
глави 46 книги IV ЦК України до об’єк-
тів права інтелектуальної власності). 
Вказане дозволяє говорити про при-
родну доцільність наявності законодав-
ства про захист від недобросовісної 
конкуренції не просто як доповнення 
до законодавства про промислову влас-
ність, але як рівнозначної частини наці-
ональної системи законодавства. Аргу-
ментацією на користь даного висновку 
може служити позиція Т. С. Демченко 
щодо того, що в господарській діяльно-
сті для кваліфікації дії як акту недобро-
совісної конкуренції ключовим є зістав-
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лення (протиставлення) з категорією 
добросовісної поведінки — справедли-
вої і чесної поведінки, якої слід чекати 
від сторін в їх ділових відносинах і якого 
дотримувався б лояльний громадянин, 
чесна особа [10, с. 21–22]. У цьому кон-
тексті доцільно підтримати й загальний 
висновок, що робиться Г. О. Андрощу-
ком та С. В. Шкляром про те, що сут-
ність права на захист від недобросовіс-
ної конкуренції — це право конкурента 
вимагати, щоб усі перебували в згоді з 
правилами конкуренції, що існують у 
визначений час на ринку [2, с. 33].

Таким чином законодавство про не-
добросовісну конкуренцію бере на себе 
функцію забезпечення захисту чесного 
ведення справ суб’єктом підприємни-
цтва. У цій ситуації йдеться саме про 
захист, а не про правову охорону в тому 
розумінні, як вона поширюється на 
об’єкти промислової власності. Адже в 
останньому випадку правова охорона 
розглядається не в широкому розумінні 
по відношенню до захисту (як це при-
йнято у праві в цілому), а свідчить лише 
про надання режиму легітимізації прав 
на відповідні об’єкти промислової влас-
ності. Натомість для виконання своєї 
захисної ролі законодавство про недо-
бросовісну конкуренцію має бути гнуч-
ким і реалізовуватися для реєстрованих 
об’єктів промислової власності навіть 
без здійснення їх державної реєстрації.

Вищим господарським судом Украї-
ни розглядалася справа про неправо-
мірне використання упаковки товару, 
зовнішнього оформлення друкованих 
видань за ст. 4 Закону України «Про за-
хист від недобросовісної конкуренції» 
(постанова ВГСУ від 01.03.2011 у справі 
№ 24-31/125-09-4988). За результатами 
розгляду цієї справи, ВГСУ підтвердив, 
що чинне законодавство України не 
містить вимог щодо обов’язкового 
оформлення охоронних документів 
(реєстрації, патентування) на об’єкти 
використання, зазначені в статті 4 Зако-
ну України «Про захист від недобросо-

вісної конкуренції» (зокрема, зовнішній 
вигляд упаковки чи її окремі елементи).

Недобросовісне використання за-
значень походження товарів досліджу-
валося АМКУ по справі ЗАТ «Котнар» 
щодо припинення випуску та реалізації 
вин під назвами грузинського похо-
дження або з використанням на етикет-
ках словесного та зображувального по-
значень Департаменту державного ре-
гулювання виноградарства та винороб-
ства «Самтрест» Міністерства сільського 
господарства та продовольства Грузії, 
позначення Georgian Wine (грузинське 
вино), а також чужих медалей. На жаль 
повний текст цього рішення, яке було 
винесено в 4 кварталі 2002 року, відсут-
ній у відкритому доступі [2, c. 257–258]. 
На сьогодні ЗАТ «Контнар» перебуває у 
стані банкрутства.

Майже через 15 років Адміністра-
тивна колегія Закарпатського обласно-
го територіального відділення АМКУ 
винесла рішення про припинення по-
рушення законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції ТОВ 
«Кот нар-М» за статтею 15-1 Закону 
України «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції» (рішення Адміністра-
тивної колегії Закарпатського обласно-
го територіального відділення АМКУ 
від 28.07.2016 року № 23-р/к по справі 
№ 03.1-12/2016). 

У 2010 році ТОВ «Котнар-М» роз-
почато виробництво та реалізацію вина 
виноградного ординарнарного столо-
вого напівсолодкого білого на етикетці 
якого зазначена назва «TOKAJI» (угор-
ська транслітерація) «muskat semisweet 
wine» (англійська транслітерація) та 
інші словесно-зображувальні позна-
чення. Токайські вина виробляються в 
регіоні Токай-Хедьялья в Угорщині, а 
також у невеликій кількості на півдні 
Земплина в Словаччині. Тільки вино, 
яке виробляється в Токаї, має право на-
зиватися Токайським. Найменування 
«Tokaj» «Tokaji», зареєстровані в елек-
тронній базі Європейської комісії E-Bac-
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chus  (http://ec.europa.eu/agriculture/
markets/wine/e-bacchus/) та є назвами, 
які захищені за місцем походження. 
Правила Європейського союзу (нада-
лі — ЄС) мають на увазі маркування 
вина на підставі географічного похо-
дження. «E-Bacchus» — це реєстр бази 
даних, який містить найменування місць 
географічного походження, які охоро-
няються в ЄС у відповідності з Регламен-
том (ЄС) № 1308/2013. За міжнародни-
ми правилами назву TOKAJI можуть 
використовувати тільки виробники тієї 
країни, де є регіон Токай. Інші країни 
можуть виробляти вино за технологією 
токайського, але не можуть використо-
вувати назву вина «TOKAJI». 

Немає сумнівів, що поведінка ТОВ 
«Котнар-М» є актом недобросовісної 
конкуренції. Спірною є лише кваліфіка-
ція недобросовісного використання за-
значення походження товарів за ст. 15-1, 
а не за ст. 4 Закону України «Про захист 
від недобросовісної конкуренції». Нами 
вже зазначалося, що Закон України 
«Про захист від недобросовісної конку-
ренції» дозволяє виокремити декілька 
груп дій, які підпадають під поняття актів 
недобросовісної конкуренції та можуть 
розглядатися як господарське правопо-
рушення. Одну з груп складають недо-
бросовісні дії суб’єктів господарювання, 
пов’язані з неправомірним використан-
ням ними ділової репутації інших госпо-
дарюючих суб’єктів (ст. 4–7), а до іншої 
групи відносяться неправомірні дії у 
сфері господарювання, що вчиняються 
з метою створення об’єктивних пере-
шкод іншим суб’єктам господарювання 
та спрямовані на досягнення над ними 
неправомірних переваг на ринку товарів, 
робіт, послуг (ст. 8–15-1).

Можемо припустити, що кваліфіка-
ція органом АМКУ неправомірного ви-
користання зазначення походження то-
варів як поширення інформації, що 
вводить в оману, зумовлювалася наяв-
ністю у ТОВ «Котнар-М» зареєстрова-
ної торговельної марки на назву вина 

«TOKAJI». Відповідно до свідоцтва на 
знаки для товарів і послуг №104556, за-
реєстрованого в Державному реєстрі 
свідоцтв України на знаки для товарів і 
послуг 25.03.2009р та виписки з Дер-
жавного реєстру від 25.05.2010р. 
№ 104556 ТОВ «Котнар-М» є власни-
ком знаку — «Токай Мускат CÔTNAR».

Виникає глибоке занепокоєння, що 
орган АМКУ, щоб не доводити недо-
бросовісність реєстрації назви вина як 
торговельної марки, здійснив непра-
вильну кваліфікацію акту недобросовіс-
ної конкуренції. Не можна ототожнюва-
ти правомірність використання позна-
чення з наявністю зареєстрованих прав 
на нього. Під неправомірним викорис-
танням позначень за ст. 4 Закону Украї-
ни «Про захист від недобросовісної кон-
куренції» потрібно мати на увазі недо-
бросовісність такого використання, а не 
наявність чи відсутність у користувача 
державної реєстрації позначення.

Разом з тим, у процесі правозастосу-
вання, органи АМКУ виявили пробле-
ми у застосуванні норм, закріплених у 
ст. 4 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», які сто-
суються колізій при визначенні пріори-
тету осіб на використання об’єктів про-
мислової власності. Адже у згаданій 
ст. 4 пріоритет визначається як пер-
шість у застосуванні на товарному рин-
ку, тоді як у спеціальному законодавстві 
з інтелектуальної власності зазначений 
термін вживається в іншому значенні. 
Оскільки у даному разі йде мова про 
першість подачі заявки на державну ре-
єстрацію знака для товарів і послуг, 
промислового зразка тощо. Зазначене 
призводить до неоднозначного тлума-
чення як у процесі правозастосування, 
так і у процесі захисту порушених прав 
інтелектуальної власності, зокрема, при 
розгляді судами спорів даної категорії. 
Крім того, зазначене є свідченням пере-
тинання інтересів антиконкурентного 
законодавства із законодавством у сфе-
рі промислової власності і підтверджує 
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взаємозв’язок між цими видами суспіль-
них відносин. 

З цього приводу АМКУ в листі від 
17 лютого 2009 р. № 54/01 висловився, 
що положення ст. 4 забезпечують за-
хист від недобросовісної конкуренції у 
вигляді неправомірного використання 
ділової репутації не на підставі охорон-
ного документа, до прикладу, патенту 
на промисловий зразок чи свідоцтва на 
знак для товарів і послуг, а виходячи з 
першості у використанні будь-якого по-
значення чи сукупності позначень, що 
забезпечують індивідуалізацію діяльно-
сті відповідного суб’єкта господарюван-
ня з-поміж інших. Цю позицію підтри-
мав ВГСУ у постанові пленуму від 
26 грудня 2011 р. № 15.

Захист від змішування також нада-
ється виробам суб’єктів господарюван-
ня за ст. 6 Закону України «Про захист 
від недобросовісної конкуренції», яка 
передбачає, що під копіюванням зо-
внішнього вигляду виробу розуміється 
відтворення зовнішнього вигляду виро-
бу іншого суб’єкта господарювання і 
введення його у господарський обіг без 
однозначного зазначення виробника 
копії, що може призвести до змішуван-
ня з діяльністю іншого суб’єкта госпо-
дарювання. Не визнається неправомір-
ним копіювання зовнішнього вигляду 
виробу або його частин, якщо таке ко-
піювання обумовлено виключно їх 
функціональним застосуванням. Вод-
ночас слід мати на увазі, що дія даної 
статті не поширюється на вироби, що 
мають охорону як об’єкти права інте-
лектуальної власності.

Для застосування вказаної статті, 
варто зазначити випадки, коли об’єк-
ти права інтелектуальної власності не 

мають правової охорони: по-перше, 
це об’єкти інтелектуальної власності 
на які не відбулося набуття прав; 
по-друге, це об’єкти інтелектуальної 
власності у яких скінчився або не про-
довжувався термін правової охорони; 
по-третє, це об’єкти інтелектуальної 
власності у яких правова охорона до-
строково припинена або набуття прав 
визнано недійсним.

На нашу думку, захист за вказаною 
статтею є дуже обмеженим, оскільки 
стосується лише виробів і не застосову-
ється у разі правової охорони виробу як 
об’єкта інтелектуальної власності. На-
томість ст. 10-bis Паризької конвенції 
про охорону промислової власності не 
містить таких умовностей. 

Висновки щодо недобросовісного 
використання реєстрованих об’єктів 
промислової власності можна звести до 
наступного: 1) до реєстрованих об’єктів 
промислової власності відносяться тор-
говельні марки, промислові зразки, ви-
находи, корисні моделі, кваліфіковані 
зазначення походження товарів, а до 
нереєстрованих — добре відомі торго-
вельні марки та комерційні наймену-
вання; 2) для захисту від недобросовіс-
ного використання реєстрованого 
об’єкту промислової власності його 
державна реєстрація не має вирішаль-
ного значення, але потребує з’ясування 
питання охороноздатності такого 
об’єкту промислової власності на мо-
мент його першого використання (вве-
дення в господарський оборот); 3) не-
добросовісна реєстрація об’єкту про-
мислової власності не є підставою для 
звільнення від відповідальності за недо-
бросовісне використання об’єктів про-
мислової власності.
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Однією з необхідних умов розвитку 
цілісної системи правового регулювання 
в області альтернативних способів вирі-
шення і врегулювання спорів і розвитку 
відповідної правової доктрини є форму-
вання однакового вживання основних 
понять у цій сфері. На сьогоднішній 
день, можна сказати, що у використанні 
термінології в рамках інституту третей-
ського розгляду мають місце окремі не-
точності. При встановленні змісту термі-
нів в будь-якій сфері права слід врахову-
вати національні, правові та лінгвістичні 
традиції і необхідність досягнення між-
народної уніфікації та гармонізації права 
і відповідної термінології. 

Європейська практика вирішення 
спорів яскраво демонструє значущість 
та ефективність арбітражу. Третей-
ський суд в Україні є тією самою уста-
новою, яка хоч і не належать до держав-
ної судової системи, але покликана 
ефективно і оперативно розв’язувати 
цивільні спори. Прийняття стандартів 
ЄС у сфері третейського судочинства 

дозволить відновити довіру до судів в 
Україні, що в сучасних умовах європей-
ської інтеграції є вкрай необхідним.

Діяльність третейських судів в Укра-
їні супроводжується значною кількістю 
проблем, які намагаються вирішити за-
конотворчі органи, юристи та вчені. 
Важливо врегулювати усі питання як 
теоретичного, так і практичного спря-
мування. Державне судочинство також 
має ряд особливостей, які в певних ви-
падках можна розцінити як недоліки. 
Їх можна уникнути звернувшись до 
ефективного і прогресивного недер-
жавного органу, який представляє ін-
ститут третейського розгляду спорів. 
Саме існування альтернативних спосо-
бів вирішення спорів характеризує сту-
пінь демократії в суспільстві та розви-
ток судової системи. Основною перева-
гою та вигодою для держави є змен-
шення навантаження на суди.

Однак, в Україні спостерігається 
тенденція ускладнення третейського 
врегулювання спорів та поява значної 
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кількості невідповідностей з нормами 
законодавства ЄС. Недосконалість за-
конодавчої бази вказує на актуальність 
проблеми впровадження третейського 
судочинства в нашій державі і потребує 
уніфікації термінології в даній сфері.

Метою статті є визначення терміно-
логічних особливостей адаптації україн-
ського законодавства до стандартів ЄС у 
сфері третейського судочинства і роз-
робка рекомендацій щодо подальшого 
вдосконалення і правильного застосу-
вання термінології згідно стандартів ЄС. 

Теоретичну основу дослідження 
склали праці вітчизняних та зарубіжних 
вчених-правознавців в галузі теорії дер-
жави та права, цивільного права та про-
цесу, міжнародного права. Нормативну 
основу дослідження склало законодав-
ство України, що регулює організацію 
та діяльність третейських судів (міжна-
родного комерційного арбітражу), 
практика його застосування, законодав-
ство іноземних країн, міжнародно-пра-
вові акти. На жаль, варто відмітити, що 
ця проблематика не має нині достатньої 
наукової розробленості.Окремими пи-
таннями третейського розгляду справ 
займалися такі вітчизняні й іноземні на-
уковці, як Ю. Притика, А. Волкова, 
О. Скворцов, Л. Винокурова, С. Лур’є, 
Р. Каллістратов та інші, проте їх науко-
вий інтерес переважно зосереджувався 
на загальних питаннях третейського су-
дочинства і зовсім не окреслював вико-
ристання термінології та застосування 
стандартів ЄС в даній сфері.

Основним принципом, яким можна 
керуватись при створенні третейських 
судів є принцип вільного доступу будь-
якої особи до правосуддя, яке в той же 
час являється ефективним і справедли-
вим. Європейська Рада визнала запро-
вадження альтернативних позасудових 
процедур пріоритетним напрямком 
розвитку правової сфери для усіх дер-
жав-членів і закріпила це на одному зі 
своїх засідань. Висновки про альтерна-
тивні методи врегулювання спорів за 

цивільним і комерційним законодав-
ством були прийняті у травні 2000 року. 
В них вказано, що врегулювання базо-
вих засад в цій сфері є вагомим кроком, 
який сприятиме всебічному прогресу 
позасудових процедур та покращить 
регулювання спорів у цивільних та ко-
мерційних справах, їх функціонування 
забезпечить спрощення і покращення 
доступу до правосуддя.

Третейські суди в Україні функціо-
нують з 11 травня 2004 року і основні 
моменти їх діяльності були закріплені в 
прийнятому Законі України «Про тре-
тейські суди». Він регулює процедуру 
створення та визначає основні моменти 
діяльності третейських судів, також 
встановлює вимоги щодо третейського 
розгляду з метою захисту майнових і 
немайнових прав та охоронюваних за-
коном інтересів фізичних і юридичних 
осіб. Таким чином, керуючись даними 
нормативно-правовими актами можемо 
визначити, що третейське судочинство 
є демократичним альтернативним спо-
собом захисту майнових і немайнових 
прав та охоронюваних законом інтере-
сів фізичних та юридичних осіб та ви-
рішення конфліктів, що виникають між 
суб’єктами правовідносин, яке ґрунтуєть-
ся на приватному волевиявленні осіб та 
здійснюється без втручання держави [8].

Альтернативні форми судочинства 
найбільш затребувані при розгляді еко-
номічних спорів, вони логічно випли-
вають з контексту цивільних правовід-
носин. Зацікавленість учасників майно-
вого обороту до діяльності третейських 
судів значно зростає, оскільки вони 
встановлюють іншу пріоритетність — 
першочерговим є захист прав та інтере-
сів конкретних суб’єктів правового спору.

Аналізуючи положення вказаного 
Закону можемо прослідкувати юридич-
ні та технічні недоліки, які створюють 
певні проблеми. Існування суперечно-
стей з положеннями інших законодав-
чих актів (зокрема, з положеннями Ци-
вільного процесуального кодексу Укра-
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їни та Господарського процесуального 
кодексу України) сприяє появі складних 
системних колізій. Крім цього, у зако-
нодавстві України з питань, пов’язаних 
з діяльністю третейських судів та медіа-
ції, спостерігається велика кількість 
прогалин, які на сьогодні вже виявлені 
завдяки напрацьованій практиці. Наяв-
ність колізій і прогалин однозначно 
призводить до відмінностей в практиці 
вирішення спорів. В результаті появи 
таких проблем знижується рівень захи-
сту прав осіб, а також існують підґрунтя 
для значних зловживань [4].

У ч. 5 ст. 55 Конституції України за-
кріплено право усіх осіб будь-якими не 
забороненими законом способами за-
хищати свої права і свободи від пору-
шень і протиправних посягань [3]. Од-
ним із таких способів захисту є звер-
нення до третейського суду. Діяльність 
третейських судів не належить до дер-
жавної, а самі вони не є державними ор-
ганами саме в цьому полягає їх альтер-
нативність. Третейські суди не застосо-
вують безпосередньо юридичні заходи 
впливу. Процедуру вирішення спору, 
зазвичай встановлюють самі сторони, і 
лише за відсутності домовленості про 
інше застосовуються організаційно-про-
це суальні правила, закріплені положен-
нями, регламентами, статутами та інши-
ми актами, що регулюють діяльність 
третейських судів. Зазвичай їх розуміють 
як недержавний незалежний орган, що 
утворюється за угодою або відповідним 
рішенням заінтересованих фізичних та/
або юридичних осіб у порядку, встанов-
леному цим Законом, для вирішення 
спорів, що виникають із цивільних та 
господарських правовідносин [8].

Згідно зі ст. 124 Конституції Украї-
ни судові рішення ухвалюються дер-
жавними судами іменем України і є 
обов’язковими для виконання на всій 
території держави, тоді як третейські 
суди приймають рішення тільки від 
свого імені, і вони є обов’язковими 
лише для сторін спору. Тобто третей-

ські суди засновані не на пріоритеті за-
хисту інтересів держави, а на пріоритеті 
захисту прав окремих осіб — учасників 
цивільного обігу.

Будь-який приватний (цивіль-
но-правовий) конфлікт, що виник між 
сторонами в зв’язку з встановленням, 
підтвердженням, обміном, розподілом 
або перерозподілом тих чи інших прав, 
є наслідком неможливості для сторін 
прийти до узгодженого взаємовигідно-
го рішенням в рамках добровільних пе-
реговорів. Для вибору адекватного спо-
собу вирішення спору або врегулюван-
ня конфлікту необхідно враховувати не 
тільки специфіку того чи іншого спо-
собу правового врегулювання спору, а 
й наступні критерії:

1) мета (матеріально-правовий ре-
зультат), яку прагнуть досягти сторони 
(сторона) при використанні того або ін-
шого способу врегулювання конфлікту;

2) конкретний процесуальний ре-
зультат застосування способу вирішен-
ня правового спору;

3) витрати при використанні того 
або іншого способу врегулювання кон-
флікту;

4) витрачений час;
5) збереження конфіденційності ін-

формації;
6) збереження партнерських відносин;
7) необхідність отримання рішення 

(прецеденту) компетентного органу та 
інші.

При виникненні спірної ситуації є 
декілька концептуальних підходів до 
вирішення правового спору — від пре-
тензійного досудового порядку до судо-
вого захисту своїх прав. При цьому спо-
соби захисту прав можуть комбінувати-
ся. Більш того, поєднання традиційних 
судових способів вирішення конфліктів 
і альтернативних процедур у вигляді 
третейського розгляду і медіації може 
бути набагато ефективнішим.

На сьогодні не існує чіткої системи 
справедливого і швидкого розгляду 
спорів суб’єктів і, як наслідок, з’явля-
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ються проблеми у формуванні прива-
бливого інвестиційного клімату в Укра-
їні. Особливого значення набуває про-
цедура третейського розгляду, яка ґрун-
тується на принципах захисту інтересів 
конкретних учасників майнового обо-
роту: на змагальності процесу, швидко-
сті та економічності розгляду справи. 
Ця процедура дозволяє учасникам спо-
ру самим обрати суддів (арбітрів), квалі-
фікації та досвіду яких вони довіряють, 
гарантує захист їхніх інтересів, у тому 
числі комерційної таємниці, а в разі не-
обхідності допускає примусове вико-
нання рішення. Альтернативна та по-
стійно зростаюча діяльність третей-
ських судів має наповнюватися абсо-
лютно новим змістом. Можна ствер-
джувати, що якість рішень, прийнятих 
третейським судом, повністю залежить 
від законодавчої обґрунтованості їхньої 
діяльності та її всебічної підтримки з 
боку держави [2].

Очевидно, що суд має викликати до-
віру, яку необхідно виправдовувати як 
високим юридичним рівнем рішень, які 
він виносить, так і повсякденною робо-
тою. Саме за неупередженість та дотри-
мання принципу справедливості ціну-
ють третейські суди. В Україні дуже ча-
сто існують випадки вирішення склад-
них питань на користь зацікавленої сто-
рони, а це зменшує рівень довіри до 
альтернативних способів вирішення 
спорів. Разом з тим, діяльність третей-
ських судів як недержавних органів до-
бровільного судочинства все більше по-
ширюється. Вони можуть діяти як на 
постійній основі так і створюватись для 
розгляду однієї справи (ad hoc). [10]. 

Законом «Про третейські суди» сфе-
ра діяльності третейських судів поши-
рюється на будь-які справи, що виника-
ють із цивільних та господарських пра-
вовідносин, за винятком: справ у спорах 
про визнання недійсними норматив-
но-правових актів; справ у спорах, що 
виникають при укладенні, зміні, розі-
рванні та виконанні господарських до-

говорів, пов’язаних із задоволенням 
державних потреб; справ, пов’язаних з 
державною таємницею; справ у спорах, 
що виникають із сімейних правовідно-
син, крім справ у спорах, що виникають 
із шлюбних контрактів (договорів); 
справ про відновлення платоспромож-
ності боржника чи визнання його бан-
крутом; справ, однією із сторін в яких є 
орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування, їхня посадова чи служ-
бова особа, інший суб’єкт під час здійс-
нення ним владних управлінських 
функцій на основі законодавства, у 
тому числі на виконання делегованих 
повноважень, державна установа чи ор-
ганізація, казенне підприємство; справ у 
спорах щодо нерухомого майна, вклю-
чаючи земельні ділянки; справ про 
встановлення фактів, що мають юри-
дичне значення; справ у спорах, що ви-
никають з трудових відносин; справ, 
що виникають з корпоративних відно-
син у спорах між господарським това-
риством та його учасником (засновни-
ком, акціонером), у тому числі учасни-
ком, який вибув, а також між учасника-
ми (засновниками, акціонерами) госпо-
дарських товариств, пов’язаних із ство-
ренням, діяльністю, управлінням та 
припиненням діяльності цих товариств; 
інших справ, які відповідно до закону 
підлягають вирішенню виключно суда-
ми загальної юрисдикції або Конститу-
ційним Судом України; справ, коли 
хоча б одна із сторін спору є нерези-
дентом України; справ, за результатами 
розгляду яких виконання рішення тре-
тейського суду потребуватиме вчинен-
ня відповідних дій органами державної 
влади, органами місцевого самовряду-
вання, їх посадовими чи службовими 
особами та іншими суб’єктами під час 
здійснення ними владних управлін-
ських функцій на основі законодавства, 
у тому числі на виконання делегованих 
повноважень; справ у спорах щодо за-
хисту прав споживачів, у тому числі 
споживачів послуг банку (кредитної 
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спілки) [8]. Це відкриває нові можливо-
сті для розвитку альтернативних (поза-
судових) способів врегулювання право-
вих спорів, завдяки яким можна розван-
тажити судову систему.

Попри це в українському законодав-
стві використовується і термін «арбіт-
раж» який тлумачиться як — розв’язан-
ня спорів недержавними арбітрами 
(третейськими суддями) з винесенням 
рішення, обов’язкового для сторін. До 
нього належать внутрішньодержавні 
третейські суди, міжнародний комер-
ційний арбітраж, міжнародний інвести-
ційний арбітраж, міждержавний арбіт-
раж. Багато установ називаються арбіт-
ражем, але в них не застосовується до-
бровільне вирішення спорів. Для між-
народного вжитку характерне таке ви-
значення арбітражу: арбітраж — це за-
сіб вирішення спору, що зачіпає інтере-
си двох або більше сторін, який покла-
дений на одну або більше осіб — арбіт-
ра чи арбітрів, що отримали повнова-
ження з приватного контракту, а не від 
органу держави і повинні дотримувати-
ся процедури та прийняти рішення у 
справі на підставі такого контракту [2]. 
Таким чином, у вітчизняному законо-
давстві та науковій літературі терміни 
«арбітражний» і «третейський» у засто-
суванні до суду хоча і не є повними си-
нонімами, але досить часто можуть ви-
користовуватися як взаємозамінювані.

Обидві процедури є альтернативни-
ми по відношенню до традиційного су-
дочинства, їх об’єднує принцип конфі-
денційності та добровільності звернен-
ня. Термін «арбітраж» (арбітражний суд, 
арбітражний процес, арбітражні проце-
дури) загальновизнаний і повсюдно ви-
користовується, але однозначного його 
тлумачення немає. В Україні цей термін 
досить довго застосовувався для позна-
чення судових органів різної правової 
природи: судів, які належать до держав-
ної судової системи, та приватних (не-
державних) судів. І тільки з переймену-
ванням так званих арбітражних судів 

України на «господарські» ця ситуація 
змінилася [9].

Деяка невизначеність виникає через 
позначення арбітражного суду термі-
ном «третейський суд». Адже в міжна-
родному публічному праві під третей-
ським судом часто розуміють відому 
людству з часів Давньої Греції та Дав-
нього Риму форму мирного урегулю-
вання міждержавних конфліктів як аль-
тернативу їх військовому вирішенню. 
Терміном «третейський» нині часто по-
значають також суд, який на підставі уго-
ди сторін розглядає правові спори, підві-
домчі, за відсутності такої угоди, держав-
ним судам. Саме тому третейський роз-
гляд справ називають також «альтерна-
тивною» (стосовно державних судів) 
формою розгляду спорів [10].

Слід виходити з того, що поняття 
«третейський суд» має, принаймні, два 
значення: це і процедура вирішення 
спору нейтральним арбітром, і сама ін-
ституція, що вирішує спір. Слово «ар-
бітраж» є синонімом «третейського 
суду», але поняття «арбітраж» повинно 
розумітися як синонім «третейського 
суду», а не як процедура розгляду справ 
державними арбітражними судами. Це 
буде відповідати міжнародній практиці 
і допоможе уникнути плутанини. Щоб 
уникнути змішування понять і пов’яза-
них з ним правозастосовних помилок і 
непорозумінь слід називати вирази 
«arbitration court / cour d’arbitrage», в 
тому числі в назвах постійно діючих ар-
бітражних інститутів, перекладати з 
англійської / французької мов як «ар-
бітраж» або «третейський суд».

Поняття «міжнародний комерцій-
ний арбітраж» є приватним по відно-
шенню до поняття «третейський суд». 
У судовій практиці виникають серйоз-
ні помилки через неправильне розу-
міння терміну «міжнародний комер-
ційний арбітраж».

Зараз в Україні функціонують дві 
підсистеми третейських судів: міжна-
родний комерційний арбітраж, який 
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вирішує лише зовнішньоекономічні 
спори, тобто такі, у яких однією зі сто-
рін виступає іноземець, і третейські 
суди для розв’язання внутрішніх спорів 
суб’єктами права України [2]. Водночас 
в парламенті перебуває законопроект 
«Про медіацію» №3665 від 17.12.2015, 
який пропонує легалізувати ще одну 
форму вирішення спорів (наближену 
до третейського судочинства) — медіа-
цію. Планується не лише запроваджен-
ня на законодавчому рівні інституту ме-
діації в Україні шляхом імплементації 
кращих європейських та світових стан-
дартів медіації, а й визначення правових 
основ надання послуг медіації на про-
фесійних засадах, поширення практи-
ки мирного вирішення спорів несудо-
вими методами з метою розвантаження 
судів та забезпечення збалансованих 
взаємовідносин між інститутом медіації 
та судовою системою.

У порівнянні з судовим або третей-
ським процесом, де рішення прийма-
ються суддею або третейським суддею, 
медіація має суттєві переваги, а саме: 
економія часу та коштів, мінімум фор-
мальних чинників та впливу держави, 
досягнення виключно самими сторона-
ми взаємоприйнятного рішення, до-
бровільність і неупередженість проце-
дури, велика ймовірність добровільно-
го виконання сторонами домовлено-
стей, збереження партнерських взаємо-
відносин між сторонами. Завдяки засто-
суванню процедури медіації створю-
ється реальна можливість звільнення 
судів від навантаження у зв’язку із роз-
глядом справ невеликої тяжкості, зосе-
редження на більш серйозних справах і 

підвищення ефективності системи пра-
восуддя в цілому.

Цей законопроект має забезпечити 
приведення діючого законодавства 
Україні, щодо альтернативного вирі-
шення спорів (в т. ч. і третейського су-
дочинства), у відповідність зі стандарта-
ми ЕС та імплементує норми  Директи-
ви 2008/52/EC Європейського Парла-
менту та Ради у національне законодав-
ство України, що створить умови для 
роботи медіаторів в єдиному євро-
пейському правовому просторі.

Звичайно, що медіативна угода має 
ряд переваг перед рішенням третейсько-
го судді. Це і спільне волевиявлення сто-
рін і оперативність і добровільність. Але 
не можна забувати, що така угода може 
бути несправедливою до сторін. Саме 
тому медіація має бути органічного впле-
тена в існуючу правову систему. Медіа-
тивна угода має прийматись виключно 
під контролем третейського судді або 
іншого фахівця в галузі права.

Враховуючи тенденції запрова-
дження та становлення інституту тре-
тейського судочинства в Україні, оці-
нюючи Закон України «Про третейські 
суди» та законодавство ЄС варто відмі-
тити, що подальший розвиток україн-
ського законодавства у сфері альтерна-
тивних способів вирішення спорів буде 
ускладнений без усунення існуючих тер-
мінологічних розбіжностей. Таким чи-
ном, з огляду на особливості законодав-
ства ЄС пропонуємо на законодавчому 
рівні уніфікувати такі категорії як «тре-
тейський суд» «арбітраж» і «арбітражний 
суд» та обрати для їх застосування кон-
кретні усталені правові категорії.
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Постановка проблеми. Одним із 
питань, яке привертає увагу науковців 
протягом тривалого часу є визначення 
моменту надання кредиту у безготівко-
вій формі. Зазначимо, що з наданням 
кредиту готівкою як правило особли-
вих питань не виникає, оскільки касові 
операції кредитодавців докладно врегу-
льовані нормативно-правовими актами 
Національного банку України. Відпо-
відно до вказаних актів моментом на-
дання кредиту у готівковій формі є дата 
відповідного касового документа (на-
приклад, заява на видачу готівки, видат-
ковий касовий ордер) [1].  

На відміну від вказаного з наданням 
кредиту у безготівковій формі існують 
питання щодо встановлення моменту 
надання такого кредиту. Зазначена про-
блема обумовлена відсутністю в главі 71 
Цивільного кодексу України [2] норм, 

які б чітко та однозначно визначали мо-
мент надання кредиту позичальнику у 
безготівковій формі. Як наслідок цього 
серед науковців не має єдності поглядів 
у вказаному питанні.

Стан дослідження. До науковців, 
які досліджували порядок надання кре-
диту можна віднести Агаркова М. М., 
Безклубого І. А.,  Вітрянського В. В., 
Іоффе О. С., Єфімову Л. Г., Компані-
єць Є. С., Куник Я. О., Лепех С. М., 
Оплачко Л. П.,  Полонського Е. Г., Су-
ханова Є. О.,  Соломіна С. К.,  Флей-
шиц Е. А., та багато інших. В той же 
час стан існуючих наукових підходів до 
вищевказаної проблеми свідчить про 
необхідність подальшої активізації її 
наукових досліджень.

Метою написання цієї статті є нау-
кове дослідження правового регулю-
вання моменту надання кредиту за кре-
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дитним  договором у безготівковій 
формі, та надання відповідних пропо-
зицій щодо вдосконалення цивільного 
законодавства України.  

Виклад основного матеріалу. 
Оскільки Цивільний кодекс України не 
визначає, що саме слід розуміти під мо-
ментом надання позичальнику  кредиту 
в безготівковій формі, в цьому питанні 
слід керуватись нормами глав 48, 71, 72, 
74 Цивільного кодексу України та нор-
мами Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні» [3]. 

Згідно закону у разі надання кредиту 
шляхом кредитування поточного ра-
хунку позичальника (овердрафт) мо-
ментом надання кредиту є день здійс-
нення банком платежу за рахунком по-
зичальника за відсутності на ньому гро-
шових коштів (ч. 1 ст. 1069 ЦК Украї-
ни). Якщо рахунок позичальника від-
критий у банку — кредитодавці кредит, 
який є відмінним від овердрафту, нада-
ється позичальнику шляхом зарахуван-
ня коштів на рахунок позичальника. 
Відповідно з цим моментом надання 
кредиту в даному випадку є день зараху-
вання коштів на рахунок позичальника. 
В більшості випадків надання кредиту в 
Україні відбувається саме таким чином. 
На практиці, навіть, якщо позичальник 
не мав до моменту надання йому креди-
ту рахунку в банку — кредитодавці, ос-
танній як правило обумовлює надання 
кредиту позичальнику відкриттям тако-
го рахунку. Вказане викликане тим, що: 
а) відкриття, обслуговування рахунків та 
здійснення переказу коштів є однією із 
банківських послуг, надання яких надає 
банку — кредитодавцю додаткові дохо-
ди внаслідок вчинення розрахунко-
во-касових операцій за рахунком пози-
чальника; б) наявність рахунку дозволяє 
банку — кредитодавцю користуватись 
залишками коштів на ньому, у т.ч. вико-
ристовувати їх в якості кредитних ре-
сурсів та отримати від цього дохід; 
в) наявність рахунку дозволяє банку — 
кредитодавцю відслідковувати розра-

хунки позичальника та бути в курсі 
його фінансових проблем, зокрема, че-
рез виконання публічних функцій 
щодо накладення арешту на кошти, що 
знаходяться на рахунку позичальника 
та здійснення їх примусового списання;  
г) наявність рахунку дозволяє банку — 
кредитодавцю підвищити дисципліну 
платежів позичальника за кредитним 
договором, завдяки, встановленню в 
ньому або в договорі банківського ра-
хунку, умов щодо здійснення договір-
ного списання коштів з рахунку пози-
чальника на користь кредитодавця 
(ст. 26 Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні»).

Більш складна ситуація виникає у ви-
падку коли кредитним договором перед-
бачений переказ коштів кредиту на раху-
нок позичальника, що відкритий остан-
ньому в іншому банку. До таких рахунків 
позичальника відносяться відкриті йому 
поточні рахунки, а також рахунки умов-
ного зберігання (ескроу). Зарахування на 
останні кредитних коштів можливе в 
силу норм закону, які дозволяють зара-
хування на ці рахунки  грошових коштів, 
отриманих від третіх осіб (ч. 1 ст. 1076.1 
ЦК України). На відміну від вищевказа-
ного, надання кредиту шляхом переказу 
коштів на вкладні (депозитні) рахунки 
позичальника є неможливим в силу ре-
жиму вказаних рахунків.

Як вже вказувалось вище, в питанні 
в який саме момент кредит у безготівко-
вій формі є наданим позичальнику дум-
ки науковців різняться. Наприклад, на 
думку Л. Г. Єфімової, якщо рахунок по-
зичальника відкритий у банку — пози-
кодавці, кредит зараховується на нього 
шляхом внутрішніх бухгалтерських 
проводок без використання кореспон-
дентського рахунку, відповідно з чим 
кредит є наданим у момент зарахування 
кредиту на рахунок клієнта. На відміну 
від цього, якщо кредит підлягає перека-
зу на рахунок позичальника в іншому 
банку моментом надання кредиту слід 
вважати, дату його зарахування на ко-
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респондентський рахунок банку пози-
чальника [4, с. 524]. Аналогічної позиції 
дотримується Л. В. Тарасенко [5, с. 12–13], 
В. В. Вітрянський  [6]. На думку інших 
науковців, наприклад, Р. І. Карімулліна 
[7, с. 20–21], В. А. Бєлова [8, с. 25],  
Я. О. Хірс [9, с. 110], таким моментом є 
зарахування коштів на рахунок пози-
чальника. На думку Я. А. Карабань за-
значенні позиції науковців є недоскона-
лими, а саме питання щодо встановлен-
ня моменту  надання кредиту у безготів-
ковій формі потребує додаткових до-
сліджень [10, с. 158–160]. Відомо, що 
позиція авторів, які вважають моментом 
надання кредиту у безготівковій формі 
день зарахування коштів на рахунок по-
зичальника обґрунтовується застосу-
ванням до кредитного договору норм, 
що регулюють договір позики (ч. 3 
ст. 1049 ЦК України). Згідно вказаних 
норм позика вважається повернутою в 
безготівковому порядку в момент зара-
хування грошової суми, що позичалася, 
на банківській рахунок позикодавця. За-
значимо, що вказаної позиції переваж-
но дотримуються і судові установи.  Так 
згідно роз’яснень наведених у пункті 1.1  
постанови Пленуму Вищого господар-
ського суду України від 17.12.2013 № 14 
«Про деякі питання практики застосу-
вання законодавства про відповідаль-
ність за порушення грошових зобов’я-
зань» моментом виконання грошового 
зобов’язання є дата зарахування коштів 
на рахунок кредитора або видачі їх 
йому готівкою [11]. В свою чергу в Ана-
лізі практики застосування статті 625 
Цивільного кодексу України в цивіль-
ному судочинстві, підготовленого фа-
хівцями Верховного суду України на 
прикладі повернення банківського 
вкладу робиться висновок, що таким 
моментом є моменту надання вкладни-
ку реальної можливості отримати вклад 
та розпорядитися ним на свій розсуд 
(наприклад, перерахування на поточ-
ний банківський рахунок вкладника в 
цьому ж банку, з якого вкладник може 

зняти кошти чи проводити ними роз-
рахунки з допомогою платіжної банків-
ської картки) [12, с. 27–39]. Відповідно з 
цим факт зарахування коштів вкладу на 
поточний рахунок вкладника розгляда-
ється як момент виконання грошового 
зобов’язання тільки за умови, якщо 
вкладник буде мати можливість вільно 
розпоряджатись такими коштами.  

На нашу думку, норми частини 3 
статті 1049 Цивільного кодексу України 
в повній мірі не розраховані на регулю-
вання кредитних відносин, тим більш, 
що у більшості випадків учасником ос-
танніх є банк, який є фінансовою уста-
новою, яка згідно закону має право по-
єднувати надання фінансових послуг з 
надання кредитів та надання фінансо-
вих послуг з відкриття, ведення рахунків 
та здійснення переказу коштів. 

Вважаємо, що при аналізі вищевка-
заного питання слід брати до уваги 
увесь комплекс відносин, що пов’язані 
із здійснення переказу коштів. Як вказує 
В. В. Вітрянський, позиція якого ми 
підтримуємо, якщо сума кредиту повин-
на бути перерахована на рахунок пози-
чальника, відкритий в іншому банку, 
зобов’язання з надання кредиту викону-
ються банком шляхом переказу відпо-
відної грошової суми в банк, що обслу-
говує позичальника, для зарахування 
грошових коштів на рахунок останньо-
го. В цьому випадку моментом вико-
нання зобов’язання з надання кредиту 
повинен вважатися момент надходжен-
ня грошових коштів, перерахованих 
банком-кредитором на кореспон-
дентський рахунок банку, що обслуго-
вує позичальника [13]. 

При наданні кредиту у безготіковій 
формі переказ коштів на користь пози-
чальника у разі надання кредиту креди-
тодавцем — банком здійснюється на 
підставі меморіального ордеру, а якщо 
кредитодавцем є небанківська фінансо-
ва установа — на підставі платіжного 
доручення, які є видами розрахункових 
документів (п. 22.1 ст. 22 Закону Украї-
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ни «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні»). Згідно норм пункту 
22.4 статті 22 вказаного Закону під час 
використання розрахункового докумен-
та ініціювання переказу є завершеним: 
для платника — з дати надходження 
розрахункового документа на виконан-
ня  до  банку  платника;   для  банку  
платника  —  з  дати  списання  коштів  
з рахунка платника та зарахування на 
рахунок  отримувача в  разі  їх обслуго-
вування в одному банку або з дати спи-
сання коштів з рахунка платника та з 
кореспондентського рахунка банку 
платника в разі обслуговування  отри-
мувача  в  іншому  банку. В свою чергу 
згідно пункту 30.2 статті 30 Закону 
України «Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні» банк  отримувача  
в  разі  надходження  суми  переказу про-
тягом  операційного  дня  зобов’я заний 
її зарахувати на рахунок отримувача в 
той самий  день або в день (дата   валю-
тування),   зазначений  платником  у 
розрахунковому  документі  або  в  доку-
менті  на  переказ готівки. Таким чином 
з дати зарахування суми переказу на ко-
респондентський рахунок банка пози-
чальника, якщо платником не застосо-
вані розрахункові документи з датою 
валютування, банк позичальника зо-
бов’язаний в цій же операційний день 
зарахувати ці кошти на рахунок пози-
чальника. В свою чергу при надходжен-
ні до банку позичальника розрахунко-
вих документів з датою валютування, 
кошти кредиту мають бути зараховані 
на рахунок позичальника в день, що 
відповідає даті валютування. Якщо ж 
банк отримувача, зарахує кошти з запіз-
ненням, всі суперечки з цього приводу 
мають вирішуватись позичальником з 
обслуговуючим його банком з приводу 
недотримання останнім вимог закону та 
умов договору банківського рахунку. 
Закон встановлює, що банк, що обслу-
говує отримувача, несе перед отримува-
чем відповідальність,  пов’язану з про-
веденням переказу, відповідно до зако-

ну та умов укладених між ними догово-
рів. Так у разі порушення банком, що 
обслуговує отримувача, строків завер-
шення переказу цей банк зобов’язаний 
сплатити отримувачу пеню у розмірі 
0,1 відсотка суми простроченого плате-
жу за кожний день прострочення,  що 
не може перевищувати 10 відсотків 
суми переказу, якщо інший розмір пені 
не обумовлений договором між ними. 
(ч. 32.2 ст. 32 Закону України «Про пла-
тіжні системи та переказ коштів в Укра-
їні»). Зазначений підхід законодавця 
бачиться нам цілком обґрунтованим, 
оскільки позичальник обирає банк для 
відкриття рахунку на власний розсуд, та 
відповідно з цим має нести відповідні 
ризики, що пов’язані з таким вибором.

Зазначимо, що аналогічній підхід у 
вказаному питанні демонструють і 
Принципи міжнародних комерційних 
договорів УНІДРУА (2010). Згідно ча-
стини 2 пункту 1.8 вказаних Принципів 
при здійсненні платежу шляхом грошо-
вого переказу зобов’язання боржника 
вважається виконаним, у момент коли 
відбувся переказ у фінансову установу 
кредитора [14]. На відміну від вказаного 
у публічно-правових відносинах діють, 
ще більш жорсткі правила, спрямовані 
на захист прав платника. Наприклад, 
частина 9 статті 20 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. 
№1058-IV встановлює, що днем сплати 
страхових внесків у разі перерахування 
сум страхових внесків у безготівковій 
формі з банківського рахунку страху-
вальника на банківський рахунок орга-
ну Пенсійного фонду України вважа-
ється день списання установою банку 
суми платежу з банківського рахунку 
страхувальника незалежно від часу її за-
рахування на банківський рахунок орга-
ну Пенсійного фонду України [15]. 
Отже в даному випадку моментом вико-
нання грошового зобов’язання є день 
списання коштів з рахунку платника, 
якій може наступити раніше ніж мо-
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мент здійснення банком платника  між-
банківського переказу коштів до банка 
отримувача переказу або взагалі не на-
ступити, у випадку настання неплато-
спроможності банку платника. 

Зрозуміло, що користуючись прин-
ципом свободи договору сторони кре-
дитного договору можуть за домовлені-
стю визначити в ньому і іншій момент 
виконання зобов’язання кредитодавця. 
Прикладом цього є положення пункту 
2.1.1.2 Правил кредитування (публічні) 
ПАТ «ОТП БАНК», які встановлюють, 
що датою (моментом) надання банком 
та отримання позичальником кредиту 
вважається дата підписання клієнтом 
кредитного договору [16]. На нашу дум-
ку свобода договору не є необмеженою, 
відповідно з цим сторони не можуть пе-
редбачити в договорі умови, які супере-
чать загальним принципам цивільного 
законодавства (ст. 3 ЦК України).

Окремо зазначимо, що і правові 
системи інших країн не демонструють 
єдиного підходу у вищевказаному пи-
танні. Так, згідно статті 138 Банківсько-
го кодексу Республіки Белорусь днем 
надання кредиту вважається день, в 
який сума кредиту зарахована на раху-
нок кредитоотримувача, або перерахо-
вана банком в оплату розрахункових 
документів, представлених кредито-
отримувачем, або використана відповід-
но до вказівок кредитоотримувача [17]. 
На відміну від цього у французській 
правовій доктрині, в зв’язку з тим, що 
правовідносини, що виникають між 
платником та бенефіціаром  за ос-
новним договором знаходяться поза 
правового регулювання Директиви 
2007/64/ЄС Європейського парламенту 
та Ради від 13 листопада 2007 року про 
платіжні послуги на внутрішньому рин-
ку вносить зміни в Директиви 97/7/ЄС, 
2002/65/ЄС, 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС 
та скасовує Директиву 97/5/ЄС [18] та 
французького законодавства про пере-
каз коштів, доктринальний підхід в цьо-
му питанні сформульований судовою 

практикою. Згідно останньої, моментом 
виконання зобов’язання платника щодо 
переказу коштів на користь бенефіціара 
визнається дата зарахування коштів пе-
реказу на рахунок банка бенефіціара 
[19, с. 362–363]. Аналогічний підхід в 
цьому питанні має місце у законодавстві 
Швейцарії, згідно якого, якщо у переказі 
коштів приймають участь кілька банків, 
то доручення ініціатора платежу вважа-
ється виконаним в момент зарахування 
коштів, що переказуються на рахунок 
банка бенефіціара  [19, с. 370].

Висновки. Чинне цивільне законо-
давство України не надає належного 
позитивного регулювання визначенню 
моменту надання кредиту у безготівко-
вій формі. В зв’язку з цим, в цілях усу-
нення неоднозначності у цьому питан-
ні вважаємо за необхідне запропонува-
ти доповнити параграф 2 глави 71 Ци-
вільного кодексу України статтею на-
ступного змісту:

«Визначення моменту надання кре-
диту: 1. Якщо рахунок позичальника 
або третьої особи, зазначеної у кредит-
ному договорі, знаходиться у банку — 
кредитодавці або у банку, що обслуго-
вує рахунки кредитодавця — небанків-
ської фінансової установи, позичаль-
ника  або третьої особи, зазначеної у 
кредитному договорі, моментом надан-
ня кредиту позичальнику є день, в який 
сума кредиту зарахована на рахунок по-
зичальника або такої третьої особи. 
2. Якщо рахунок позичальника або тре-
тьої особи, зазначеної у кредитному до-
говорі, відкритий у банку, який є відмін-
ним від банка — кредитодавця або бан-
ка, що обслуговує рахунок небанків-
ської фінансової установи — кредито-
давця, моментом надання кредиту є 
день зарахування коштів на кореспон-
дентській рахунок банка, що обслуговує 
рахунок позичальника або такої третьої 
особи. 3. Інше може бути встановлено 
законом або договором. 4. Моментом 
надання кредиту, що виданий готівкою є 
дата касового документу кредитодавця». 
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Human anatomical materials are by 
their nature meant for proper functioning 
of  a human organism, and could be re-
moved with the aim of  treatment or medi-
cal investigation to make a diagnosis. How-
ever, as medicine develops, there emerges a 
possibility to conduct treatment using parts 
of  an organism of  another human; there-
fore, there have emerged the legal relations 
of  donorship that consist in removing a 
part of  a donor’s organism by his/her con-
sent and its transplantation (of  organs and 
other human anatomical parts), transfusion 
(of  blood and its components) or implanta-
tion in any manner whatsoever into a re-
cipient’s organism. Therefore, donor mate-
rials have become the object of  the legal 
relations, although civil legislation does not 
distinguish them into a separate group, de-
spite a number of  peculiarities. Thus, it is 
important to define the legal regime of  liv-
ing matter belonging to a human in the con-
text of  enforcing the right to donorship.

In their essence, the parts of  the hu-
man body form a single entity — the hu-

man organism that from a philosophical 
viewpoint is matter. The form of  organi-
zation of  matter to which a human be-
longs is very specific; it is matter that pos-
sesses consciousness as a spiritual regula-
tion of  vital activity. The given circum-
stance served as a source of  idealistic in-
sights about substantial base of  a human 
and the world around [1].

Human organism is living matter that 
consists of  parts, which can be removed 
from an organism either with no harm to life 
and health or with it, considering the aim of  
such removal, and therefore, its lawfulness.

Thus, it is reasonable to classify human 
anatomical materials depending on the 
aim and the way of  their removal from a 
human organism:

1. By way of  medical intervention:
a) medical, pharmaceutic, scientific 

aim: organs, tissues, bone marrow, blood 
and its components, reproductive cells, 
embryo etc.;

b) without medical, pharmaceutic or 
scientific aim: abortive materials, materials 
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removed in the delivery process, amputa-
tion of  body parts, tumours and other 
growths on human anatomical parts etc.

2. Without medical intervention:
a) medical, pharmaceutic, scientific 

aim: male reproductive cells, embryo, hu-
man milk etc.;

b) without medical, pharmaceutic or 
scientific aim: blood and its components, 
and other materials for laboratory tests, 
cutting one’s hair, nails etc.

The removal of  anatomical materials 
without medical, pharmaceutic or scientif-
ic aim can also be used in donorship, and 
thus become the object of  donorship un-
der the conditions provided for by law.

The objects of  the right to donorship are 
stipulated by Ukrainian legislation in Article 
290 of  the Civil Code of  Ukraine, being as 
follows: blood and its components, organs 
and other anatomical materials, reproductive 
cells. The legislation stipulates an exclusive 
list of  the objects of  donorship.

Such list is somewhat narrowed since 
there exist other objects of  donorship in 
laws and regulations and in practice. The 
Order of  the Ministry of  Health of  
Ukraine dated September 9, 2013 No. 787 
«On Approval of  the Procedure of  As-
sisted Reproductive Technologies Appli-
cation in Ukraine» [2] provides for embryo 
donation, the Law of  Ukraine «On trans-
plantation of  organs and other anatomical 
materials to a person» provides for the re-
moval of  foetal materials. Besides, there ex-
ist the relations of  donorship with other 
objects in the society that are not stipulated 
by legislation. The case is the relations of  
enforcing the right to donation of  human 
milk that require normative regulation.

The process of  enforcing the right to 
donorship comprises several stages during 
which the object of  donorship obtains dif-
ferent legal regimes. The main feature of  
the objects of  donorship is their being a 
part of  a human organism that before 
their removal from an organism are a part 
of  a single entity, which ensures proper 
functioning of  an organism. Therefore, it 

is important to define the legal regime of  
living matter of  a human organism before 
and after its removal from an organism, 
and the possibility of  its disposal.

In their natural state, human organs 
and tissues, being inherent elements of  an 
organism, ensure natural biological pro-
cess of  its vital activity and are integrally 
connected with it. In this natural state, 
they cannot be viewed as something inde-
pendent that possesses a sovereign regime. 
However, after their removal from an or-
ganism, organs and tissues become inde-
pendent objects of  the material world that 
possess a totality of  features, which can 
meet certain requirements. In other words, 
they obtain the status of  a thing [3, p. 25]. 
It is also believed that «as a result of  the 
removal of  an organ or tissue, they obtain 
the legal regime of  a thing, and their dy-
namics occurs on the basis of  real right, 
i.e. the legal relations appearing at the giv-
en stage are not of  personal non-property 
character» [4, p. 231]. We agree with the au-
thors’ opinion only partially; the scholars 
view living matter of  a human organism 
that obtains the legal regime only after its 
removal from a human organism, believing 
that before the removal the indicated ob-
jects cannot be viewed as something inde-
pendent. Besides, the interpretation of  the 
legal regime of  the parts of  a human organ-
ism, mentioned by the scholars, presup-
poses that the latter is not limited in civil 
circulation, and thus can be freely alienated 
or pass into the ownership of  any person 
under the circumstances stipulated by law.

Two American scholarly concepts are 
of  peculiar interest in the context of  de-
fining the legal status of  the human body 
and its parts. The first concept is based on 
the necessity and the possibility of  recog-
nizing the right to ownership of  one’s own 
body in toto, since the latter is treated as 
the other objects of  real rights. The sec-
ond concept is founded on the recognition 
of  the human body as «quasi-property», 
i.e. the existence of  certain rights that are 
not actually rights to ownership, however, 
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they grant certain limited rights to dispose 
of  one’s own body and its parts, and en-
sure protection from harassment of  oth-
ers. It is reasonable to use the first concept 
concerning person’s disposal of  his/her 
own body and its parts while alive. The 
second concept, in their opinion, is ac-
ceptable in cases of  disposal of  a dead 
body that can be considered as «quasi-
property» [5, p. 371]. That is, the first con-
cept does not specify the circulability of  
donor material, as well as the aforemen-
tioned scholarly research does not, and yet 
we totally agree with the second concept.

Other scholars have a similar point of  
view and maintain, «organs and tissues can-
not be the objects of  free purchase and sale, 
however, it cannot be denied that they are 
things. Removed after a person’s death, they 
obtain characteristic features of  the objects 
of  the material world, but at the same time, 
they cannot be wares, what is conditioned 
by their special designation, i.e. recipient’s 
treatment. Correspondingly, it is necessary 
to formalize a provision in a new draft law 
that would establish a peculiar regime of  
dealing with transplants» [6, p. 73].

Still other scholars outline somewhat 
more detailed conclusions as to the legal 
regime of  human anatomical materials 
and mention «the possibility of  the exis-
tence of  real rights to organs and tissues 
of  a living person from the moment of  
their removal from a human organism and 
till the moment of  their implantation into 
another organism (or till the moment of  
any use whatsoever). It is proposed to de-
fine the organs and tissues removed from 
a human organism as independent objects 
of  civil law that are things limited in circu-
lation to which we apply the rules provid-
ed for the circulation of  things as far as 
they do not conflict with legislative acts 
and nature of  the object» [7, p. 7]. The 
scholars maintain the possibility to for-
malize at the legislative level the provision 
that the legal status of  the objects of  the 
legal relations of  donorship, i. e. blood, 
organs and tissues, is defined as things lim-

ited in circulation [8, p. 98]. Today’s reality, 
the analysis of  Ukraine’s existing trans-
plant legislation attest to the necessity of  
giving the status of  things limited in circu-
lation to the organs and tissues removed 
from an organism [9, p. 39].

The scholars who adhere to the posi-
tion of  inalienability of  the parts of  a hu-
man organism have another opinion. Yes, 
they find that human blood is a part of  an 
organism, and therefore fails to meet the 
definition of  a thing, has no market equiv-
alent and cannot be the object of  a con-
tract. This goes to prove the exclusion of  
human blood as the object of  donorship 
from civil circulation [9, p. 38]. Unlike 
Ukrainian legislation, Section 493 of  the 
Civil Code of  the Czech Republic makes it 
clear that the human body and its parts, 
even if  they are removed from a body, are 
not things. Thus, the right to ownership 
does not apply to the human body, organs 
and tissues, and therefore, they cannot be 
the objects of  the legal relations of  donor-
ship and transplantation [10, p. 45].

For the comprehensive understanding 
of  the differences between the legal re-
gimes of  living matter of  a human organ-
ism before and after their removal from a 
human organism, we will carry out their 
analysis by way of  comparison (table 1):

We find erroneous the opinion of  the 
scholars who maintain that the parts of  a 
human organism before their removal 
cannot be viewed as something indepen-
dent, moreover, to possess a legal regime. 
Such conclusions have been made on the 
basis of  the fact that before the removal 
from an organism a potential donor can 
exercise the right to donorship and dis-
pose of  his/her anatomical parts that are 
the object of  the right to donorship with a 
certain legal regime.

There emerges a problem of  referring 
to the parts of  a human organism before 
their removal from an organism as to ei-
ther property or non-property benefits. 
Hence, non-substantive benefit is defined 
as the object of  personal non-property 



Eurasian Academic Research Journal
2017. № 7 (13)

68

rights that provide for the natural exis-
tence of  a private individual as strictly 
positive (useful), ideal (abstract) substance 
(lat. substantia — the essence; something 
that is a base) belonging to every person 
from birth; the presence of  this substance 
presupposes the existence of  a person in 
the world per se, without which the being 
of  a person will not be possible, and its 
being used by a person is not always relat-
ed to person’s awareness of  its usefulness 
[11, p. 5]. Non-substantive benefits are val-
ues and freedoms inseparable from a per-
son, devoid of  economic substance, in-
alienable without the consent of  their 
bearer that are recognized and secured by 
the law [12, p. 34].

Non-substantive benefits have high-
profile personal character. Personal char-
acter, acting as a feature of  the given ben-
efits, should be understood only in the 
context of  their inseparability, impossibil-
ity of  existence in isolation from the sub-
ject without his/her consent. The given 
feature stipulates the existence of  such a 
peculiarity of  theirs as inalienability with-
out the consent of  the subject [12, p. 134].

Article 201 of  the Civil Code of  
Ukraine defines the following personal 

non-property benefits protected by civil 
legislation: health, life; honour, dignity and 
business reputation; name (firm name); au-
thorship; freedom of  literary, artistic, scien-
tific and technical creative work as well as 
other benefits protected by civil legislation.

Some scholars refer the objects of  do-
norship to non-substantive benefits. Certain 
benefits can be alienated, ceded; they can be 
the subject of  judicial acts. Thus, concluding 
a contract of  donorship, the «transfer» of  
certain organs and tissues from a donor to a 
recipient takes place [13, p. 120].

Non-substantive objects are those that 
cannot be assessed in monetary equiva-
lent, cannot be viewed as property, and 
cannot be the object of  property law. Cor-
respondingly, substantive objects are those 
that can be assessed in monetary equiva-
lent and can be the object of  property law. 
Thus, this classification is based on the 
economic criterion, i.e. the ability of  this 
or that benefit to be assessed in monetary 
equivalent and be viewed as property that 
can appear in civil circulation. In this in-
stance, substantive or non-substantive na-
ture (essence) of  the objects is not taken 
into account. The basis for the division of  
objects into substantive and non-substan-

Table 1

Anatomical parts removed from a 
living human organism

Anatomical parts of  a living human organism before their 
removal

Natural state of  anatomical parts
An independent object of  the 
material world.

Anatomical material as matter is a part of  the whole 
organism that performs a specific function for the 
provision of  non-property benefits, i.e. human life and 
health.

The legal relations that appear in regard to the objects mentioned
The legal relations concerning the 
disposal of  a specific object that has 
material embodiment with external 
features and useful characteristics.

Relations concerning the disposal of  a part of  an organism 
that provides for the existence of  non-property benefits, 
i.e. life and health.

The influence on the human organism
A part removed from an organism 
is an independent object of  the 
material world that by no means 
has any influence on the human 
organism.

A part of  an organism before the removal can either be 
removed or not, based on medical indications as well as 
on the influence of  this process on the human organism, 
that is to say there are parts of  an organism after the 
removal of  which a person is deprived of  life and health 
that cannot be recovered.
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tive, as has been mentioned, is their nature, 
presence or absence of  physical substance 
in them. In addition, this classification does 
not take into account the ability to be as-
sessed in monetary equivalent. Thus, the 
division of  objects into «substantive» and 
«non-substantive» and the division into 
«property» and «non-property» are based 
on different criteria, what confirms the 
opinion about the nonidentity of  the no-
tions «non-substantive benefits» and «non-
property benefits». This gives us an oppor-
tunity to stand in support of  the research-
ers who believe that the word-combinations 
«non-substantive benefits» and «non-prop-
erty benefits» are not synonymic [14, p. 95].

Combining the dichotomous pair 
«non-substantive objects» and «substan-
tive objects» with another pair, i.e. «non-
property objects» and «property objects», 
we get four groups of  notions: «non-sub-
stantive yet property objects», «non-sub-
stantive yet non-property objects», «sub-
stantive yet non-property objects», «sub-
stantive yet property objects». Moreover, 
every group can combine in itself  certain 
types of  the objects of  civil law. To non-
substantive yet property belong the ob-
jects that have no physical substance and 
do not belong to the objects of  the mate-
rial world. Along with this, they can be as-
sessed in monetary equivalent and can be 
the objects of  property law. To such ob-
jects, for instance, we can refer incorporeal 
benefits (services, property rights, paper-
less securities, scriptural money etc.), in-
formation etc. Non-substantive yet non-
property are, correspondingly, the objects 
that have no physical substance, i.e. do not 
belong to the objects of  the material 
world, cannot be assessed in monetary 
equivalent and cannot be the objects of  
property rights. To such objects, for in-
stance, we can refer such personal non-
property rights as private life of  the indi-
viduals, their dignity, life as biological exis-
tence, freedom etc. The characteristics of  
substantive yet non-property objects is the 
presence of  physical substance, i.e. these 

are the objects that belong to the material 
world. Along with this, they cannot be as-
sessed in monetary equivalent and cannot 
be the objects of  property law. It is fair to 
assume that to this group belong such ob-
jects of  the material world as a stone or a 
shell used as mascots etc. These things ei-
ther have no economic value or their eco-
nomic value is unimportant. Such objects 
of  the material world are spiritual (moral) 
values. Substantive yet property objects 
are those that have physical substance (be-
long to the objects of  the material world). 
Herewith, they can be assessed in mone-
tary equivalent and are the objects of  
property rights. To such, for instance, be-
long such things as food products, clothes, 
vehicles etc. and animals to which the legal 
regime of  things is extended [14, p. 95].

A non-property benefit can be under-
stood both in broad and in narrow sense. 
Though the main feature of  a non-property 
benefit is the absence of  monetary valua-
tion, still the assessment of  the object of  
the civil legal relations in monetary equiva-
lent does not always define it as the object 
of  property law. In the narrow sense, a non-
property benefit is embraced only by the 
absence of  monetary valuation of  the ob-
ject of  the civil legal relations. In the broad 
sense, the feature of  monetary valuation is 
optional, i.e. if  in the given instance mone-
tary valuation of  the object is not the first 
priority, or if, alongside with the given ob-
ject, a person exercises other non-property 
rights, for instance, the right to life or 
health, then such an object, according to its 
nature, belongs to a non-property benefit.

Living matter of  a human organism in 
the context of  enforcing the right to do-
norship has a twofold nature. To under-
stand this viewpoint, it is reasonable to 
classify the latter according to the criteria:

1) renewability:
a) renewable: blood and its compo-

nents, bone marrow, human milk, repro-
ductive cells;

b) non-renewable: organs, tissues, 
glands and other anatomical parts;
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2) economic assessment:
a) those that can be assessed: blood 

and its components, human milk, repro-
ductive cells, embryos;

b) those that cannot be assessed: or-
gans, tissues and other anatomical parts;

3) method of  removal:
a) those that require medical interven-

tion: organs, tissues and other anatomical 
parts, blood and its components etc.;

b) those that do not require medical 
intervention: male reproductive cells, em-
bryo, human milk.

Thus, living matter of  a human or-
ganism as the object of  the legal relations 
does not have homogenous legal nature. 
Such conclusions have been made on the 
basis of  its classification. Therefore, the 
anatomical parts of  a human organism 
can be divided into two groups. The first 
group is those that have physical sub-
stance but do not have monetary valua-
tion (organs, tissues and other anatomical 
materials), that are considered to be sub-
stantive yet non-property. Such an opin-
ion is shared by those scholars who be-
lieve that organs and other anatomical 
materials of  the human body can also be 
referred to substantive yet non-property 
objects. They have no economic value. 
Such objects of  the material world are 
spiritual (moral) values [14, p. 95]. The 
second group is those that have physical 
substance and have monetary valuation 
(bone marrow, reproductive cells, human 
milk etc.), that are substantive yet prop-
erty. However, taking into account their 
specific connection with other personal 
non-property rights, they cannot be rec-
ognized as property rights, since property 
benefits, as is known, do not have imme-
diate connection with a person and can 
exist separately from it [13, p. 120]; more-
over, this contradicts the principles of  
donorship. Thus, the parts of  a human 
organism as the objects of  the right to 
donorship before their removal from an 
organism definitely are the objects of  
personal non-property rights.

However, after its removal the object 
of  donorship acquires objective expres-
sion, and the object can be passed to a 
third party, wherewith it does no harm to 
other non-property benefits, and the legis-
lation does not limit them in circulation; 
therefore, the indicated rights obtain the 
legal status of  property rights and, de-
pending on the type of  anatomical mate-
rial, the status of  substantive rights as well. 
To such objects, we can refer bone mar-
row, reproductive cells, human milk, blood 
and its components, cells, tissues that are 
not limited in circulation by legislation.

Thus, to study fully the legal regime of  
living matter of  a human organism in the 
context of  enforcing the right to donorship 
it is necessary to refer to the general and to 
define what is meant by «thing» and «legal 
regime». Yes, a thing as the object of  the 
civil legal relations is the object of  the mate-
rial world in its natural state or the object 
created as a result of  human activity, which 
meets certain requirements of  the subjects 
of  the civil legal relations and to which civil 
rights and obligations can apply [15, p. 55]. 
The legal regime appears as a result of  the 
interaction between interrelated legal ar-
rangements and legal forms that can influ-
ence the behavior of  the participants of  
material relations [16, p. 286]. The features 
of  the legal regime of  a thing, as definitive 
legal rules, have the following legal order: 
1) the use of  a thing, permitted methods 
and limits for its disposal; 2) the exercise 
of  legal faculties concerning a thing; 3) the 
regulation of  civil relations concerning a 
thing in order to achieve a certain aim. 
Such order of  the regulation of  relations 
concerning a thing appears as a result of  
the interaction of  a complex of  interre-
lated legal arrangements: 1) characterized 
by the presence of  a single legal core; 2) an 
ascending basis defining the direction of  
the legal regulation; 3) includes types and 
arrangements of  legal regulation (in differ-
ent combinations) preserving a single legal 
basis; 4) is a dynamic and constantly devel-
oping legal form [17, p. 57].
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Thus, the opinion, that a part of  a hu-
man organism is a thing, is erroneous, 
since in its natural state before its remov-
al from an organism it is a single entity, 
i.e. a human organism, that ensures prop-
er functioning of  the latter, although be-
ing the object of  the material world; and 
a removed part of  an organism is not a 
product of  human activity, though a per-
son makes some efforts to achieve an 
aim. The recognition of  a human organ-
ism as a dividable thing, even after death, 
is immoral and completely contradicts 
the principles and norms of  international 
and national law. However, the object of  
donorship is nothing else than an inde-
pendent object of  the material world that 
has a specific aim of  its use and yields 
some benefit. Thus, the anatomical parts 
of  a human organism as the objects of  
the right to donorship possess the legal 
regime of  a thing.

Therefore, living matter of  a human or-
ganism as the object of  the right to donor-
ship is a non-property benefit, removed 
from a human organism with medical (not 
for a donor), pharmaceutic or scientific aim 

and possessing the legal regime of  a thing, 
and, depending on the renewability and the 
method of  removal (either with or without 
intervention into an organism) as well as on 
the infliction of  harm can be transferable 
or limited in civil circulation.

The indicated list of  the objects of  do-
norship is not exclusive, for as the society 
and medicine develop, other materials of  a 
human organism can also be used with 
medical, pharmaceutic or scientific aim.

Civil legislation does not recognize bi-
ological materials as the separate specific 
object, that is why we propose to formal-
ize at the legislative level the specific ob-
ject of  the civil legal relations and make 
amendments to the Civil Code of  Ukraine, 
formalizing the following article: «Article 
180-1 «Human biological materials»:

1. Biological materials are the parts of  
a human organism that are a specific type 
of  the objects of  the civil legal relations 
and possess the legal regime of  a thing.

2. Limited in civil circulation and ex-
cluded from civil circulation are the bio-
logical materials stipulated by Ukrainian 
legislation».
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