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УДК 343.9
Дорохіна Юлія Анатоліївна
Професор кафедри кримінально-правових дисциплін
Навчально-наукового гуманітарного інституту
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського,
доктор юридичних наук, доцент
СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ВЛАСНОСТІ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Dorokhina Y. A. Social Function of Property in Criminal Law
Abstract. The article comprises the analysis of the doctrinal approaches of research
workers regarding the understanding of the social function of property in criminal law.
It is defined that traditionally, the understanding of property relations in criminal law is
associated with its legal and economic content. However, such a concept does not fully
reflect the existing dynamics of the development of social relations and calls for the
disclosure of the social essence of property (including the social feature of the subject
of crime against property), although it is, of course, quite difficult to disclose the category of property solely by defining only its social component, in isolation from economic
and legal content.
Key words: offenses against property, social function of property, property.
Традиційно розуміння відносин
власності в кримінальному праві пов’язують з її юридичним і економічним
змістом. Проте, така концепція не в
повній мірі відображає існуючу динаміку розвитку суспільних відносин і викликає потребу в розкритті соціальної
сутності власності (у тому числі й соціальної ознаки предмета злочинів проти
власності), хоча безумовно, досить
складно розкрити категорію власності
виключно визначенням лише її соціальної складової, у відриві від економічного та правового змісту.
На сучасному етапі, соціальна складова відносин власності в кримінально-правових нормах відображена
лише частково. При застосуванні кримінально-правових норм ми звертаємо
увагу лише на такі якості предмета злочинів проти власності, як наявність
вкладеного в нього праці, що характеризується універсальним еквівалентом
міни — вартістю, і встановлення моменту залучення об’єкта матеріального
світу в цивільний оборот.
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Проте, доцільно вказати, що в цивільному праві та законодавстві багатьох країн світу законодавці не розмежовують чітко економічний та юридичний зміст власності. Зокрема, європейська доктрина вкладає в термін «власність» і поняття «права власності» (наче
передбачає розуміння «права власності»). Підтвердженням такого підходу є
аналіз практики ЄСПЛ у контексті Європейської конвенції, де можна побачити, що поняття «власність» постійно
має тенденцію до розширення. Зокрема, Європейський суд у своїх рішеннях
постійно повторює, що «власність» у
розумінні Конвенції та Протоколу до
неї — це автономне явище, яке жодним
чином не пов’язано з національним
його розумінням та має тлумачення, незалежне від національного [1].
Щодо соціальної складової власності доцільно зазначити, що унаслідок
багаторічної еволюції змісту поняття
власності в країнах континентальної
Європи усталилися цінності сучасного
неолібералізму як системи соціально-
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економічних і політичних поглядів, яка
захищає свободи та права особи, приватну власність, демократію тощо. Тому
європейська концепція соціальної сутності власності пов’язана з привласненням як певним процесом виявлення та
реалізації людьми свого творчого, інтелектуального і фізичного потенціалу;
виступає показником освоєння природи з дотриманням правомірності таких
процесів. Як зазначав Фіхте, «власність
є засіб, за допомогою якого розвивається і проявляється людська індивідуальність» [2, с. 7]. У зв’язку з цим відносини власності набувають особистого
характеру, так як пов’язані з матеріальним втіленням особи результатів своєї
праці і залежать від рівня охорони,
спрямованої на унеможливлення необґрунтованого переходу результату реалізації особистісного потенціалу на
користь інших осіб.
Морально-етична сутність власності пов’язана з ідеями справедливості,
добра і зла, сукупності мотивів і сприйняття, соціальної відповідальності. Побудована теорія виходить з положення
про те, що світ підпорядкований законам, які не підвладні людині, тому природними принципами її поведінки мають бути здоровий глузд та адаптація
до обставин і вимог суспільства [3]. Зважаючи на викладене, доцільно нагадати, що в західній теорії однією з провідних є ідея соціальної функції власності [4, с. 113], фундатори якої (О. Конт,
Л. Дюгі) вважали, що суб’єкти права
власності зобов’язані підкорятися соціальним нормам, виконувати покладені
на них соціальні функції. Зокрема,
Д. Локк, приділяючи велику увагу власності, писав: «Ми розглядаємо природну причину, яка говорить, що люди, які
народилися, мають право на самозбереження і, відповідно, на подібні речі,
які забезпечують їх існування» [5, с. 18].
Таким чином, науковець наголошував
на значенні розуміння цієї категорії як
невід’ємного природного права людини.

Саме тому класичний підхід до розуміння цієї категорії, сформований
Д. Локком: «…влада не може позбавити
будь-яку людину її власності без її згоди» [5, с. 145], є аксіоматичним і для
умов сучасності — головною метою демократичного суспільства є збереження
власності.
Витоки становлення цієї категорії в
сучасному розумінні також пов’язані з
відомою працею Г. Гегеля «Філософія
права», в якій він стверджував: «Щоб не
залишатися абстрактною, вільна воля
повинна насамперед дати собі наявне
буття… цей перший вид свободи є той,
що називається власністю» [6, с. 108].
Створюючи свою концепцію філософії власності, Г. Гегель вказував, що
власність виникає першою з тієї причини, що вона залежить від зовнішніх
предметів, від зовнішнього неодуховленого світу, що протистоїть волі (суб’єкта) і є найближчим до нього. «Власність — це втілення волі в речі», якою
особа дає собі «зовнішню сферу своєї
свободи». До такого «втілення» річ перебуває поза розумною діяльністю людини, поза правом. За вченням Г. Гегеля, розуміння власності полягало не в
задоволенні потреб, а в свободі волі
особи у володінні тим або іншим
предметом. Зміст власності визначався
«ставленням волі до речей» як «безпосереднє володіння, розпорядження та
користування», тому що лише у власності особа виступає як розум. Таким
чином, Г. Гегель сформував право
приватної власності як першочергове,
оскільки, на його погляд, приватна
власність є найбільш повним втіленням особистості в річ [6, с. 108].
Аналіз гегелівського вчення свідчить про те, що філософ надавав великого значення власності як основі
будь-якого громадянського суспільства
та політичного устрою. У зв’язку із цим
доцільно вказати на те, що, на нашу
думку, значна кількість сформованих
ученим доктринальних положень не
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втратили своєї актуальності до сьогодні. Вони, безперечно, можуть слугувати
підґрунтям та методологічною основою для розвитку сучасного розуміння
проблеми і на загальнотеоретичному
рівні, і в межах різних галузей права. Зазначене стосується і кримінального
права, де така система може не лише
слугувати методологічною основою,
яка спиратиметься на виникнення та
розвиток кримінально-правової теорії,
а й бути також корисною при оцінюванні особливостей окремих ознак
складів злочинів проти власності.
На викладеній теорії в подальшому
базувалися ідеї французьких мислителів, які визначали як священні імперативи права особи (на життя, свободу,
власність тощо). Ці ідеї, засновані на
ліберальній теорії природного права,
після значних соціальних, економічних
і політичних потрясінь у кінці ХVIII ст.
привели до прийняття французької
Декларації прав людини і громадянина, у п. 2 якої зазначено: «Метою всякого політичного суспільства є охорона природних і невід’ємних прав людини. Ці права — свобода, власність,
безпека, супротив гнобленню»; у п. 17:
«Право власності — непорушне і священне; ніхто не може бути позбавлений своєї власності, за винятком випадків, коли суспільна користь законним порядком закріплена, очевидно
потребує цього, обов’язковою умовою
при цьому буде попередня сплата
справедливої винагороди» [7].
Людина була визнана головною
природною основою власності. Ще на
початку XX ст. окремі вчені вказували:
«Французька декларація вперше визнає
людину, незалежну від державної влади; вона визнає відомі права поза суспільством. Виходячи з того, що люди
вільні й рівні по самій сутності своїй,
повинні прийти до побудови суспільства з людини, а не навпаки, текст природних прав, визначається, індепендентами. Усім нам притаманне при-
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родне право на свободу і на володіння
власністю. Влада будь-якого уряду
припиняється там, де починається посягання на особу і власність. У людини
є природне право (а не дароване йому)
як члена суспільства, і це право недоторканне для держави» [8, с. 19]. Саме
викладені теорії є основою сучасного
неоліберального розуміння прав і свобод людини і громадянина.
Вітчизняні мислителі (Г. Сковорода,
Т. Шевченко, П. Куліш, І. Франко, Леся
Українка, М. Грушевський, М. Драгоманов, О. Кістяківський) свого часу збагатили й поглибили загальносвітові погляди. Вони ставили людину з її духовними потребами на вершину філософської піраміди, а майно розуміли лише
як обмежену необхідність, яка потребує
охорони. Так, Г. Сковорода писав: «Безглуздо стверджувати, що для людини
природною є потреба володіння, скажімо, багатством, яке перевищує можливості помірного споживання» [9, с. 285].
У зв’язку із цим правознавець О. Кістяківський наголошував на необхідності
обмеження державної влади «невід’ємними, непорушними, недоторканними
правами людини», найважливішим із
яких називав «право на гідне існування» [10, с. 168]. Проте, зважаючи на міркування як прибічників індивідуалізму,
так і прибічників колективізму, згодом
філософсько-правова думка відкинула
співвідношення особи та суспільства.
Було знайдено дві основи, що логічно
й історично доповнювали одна одну,
де індивід відтворює власність, а суспільство надає умови для її реалізації.
Вольове відношення до світу речей
пов’язано з тим, що «…господарюючи,
людина не може не зживатися з
річчю» [11, с. 125]. По суті, людина оточує себе продуктами своєї трудової, інтелектуальної діяльності, являючи тим
самим свій внутрішній світ, погляд на
існуючу реальність і на майбутнє.
Більш того, на наш погляд, відсутність
етичного обґрунтування в суспільстві
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призводить до дестабілізації, втрати
стійкості відносин власності.
Особливість  морально-етичних
норм поведінки проявляється в їх неоднорідності: в одному співтоваристві спостерігається терпимість до формально
визнаного злочином акту суспільної поведінки, а в іншій частині суспільства
норми моралі переважають над установками правового характеру. Законодавцю
складно враховувати всі нюанси ментальних особливостей в багатонаціональному та полікультурному соціумі.
Проте, питання охорони майнових відносин зачіпає всіх жителів держави. Немає етносу або громади, в якому б болісно не відносилися до заволодіння речами одноплемінника як всередині етнічної групи, так і з боку інших осіб.
Як вже було зазначено вище, соціальна сутність відносин власності в
кримінально-правових нормах відображена лише частково. При застосуванні
кримінально-правових норм ми звертаємо увагу лише на такі якості предмета злочинів проти власності, як наявність вкладеного в нього праці, що характеризується універсальним еквівалентом міни — вартістю, і встановлення моменту залучення об’єкта матеріального світу в цивільний оборот.
Проведений аналіз спеціальної літератури показав, що окремі автори вказують на те, що розглядаючи проблеми
предмета злочинів проти власності, достатньо виділити три його основні й
необхідні ознаки: матеріальну (фізичну), економічну та юридичну. Так, на
думку В. Б. Харченка, «на сьогодні для
характеристики предмета злочинів
проти власності необхідною і достатньою є сукупність трьох ознак: 1) юридичної (предмет злочину належить на
праві власності іншій особі); 2) економічної (предмет злочину має відповідну
вартість (ціну), яка й зумовлює розмір
збитків, що спричиняються власникові); 3) фізичної (ці предмети можна вилучити, привласнити, спожити, пошко-

дити, знищити тощо). Необов’язковість
так званої соціальної ознаки предмета
злочинів проти власності де-юре вже
визнана у чинному кримінальному законі України» [12, с. 125].
Проте, нам імпонує позиція авторів,
які виділяють і четверту ознаку — соціальну [13, с. 346–442; 22, с. 236]. Зокрема, на думку окремих дослідників змісту
предмета злочинів проти власності [14],
предметом цієї категорії злочинів не
можуть бути природні багатства в їх
природному стані. Протиправне обернення таких предметів на свою власність за наявності підстав можна розглядати як злочин проти довкілля.
Достатньо обґрунтованою є позиція тих науковців, які зазначають, що
злочини щодо природних об’єктів, які
вилучені з природного стану завдяки
вкладеній праці людини чи відокремлені від природного середовища юридично, потрібно розглядати як злочини
проти власності [15, с. 224–234]. Зокрема, соціальні чинники свідчать про нерозривний зв’язок предмета злочинів
проти власності з правовідносинами
власності як об’єктом цих злочинів.
Вплив таких соціальних чинників дістає вияв у тому, що до предметів злочинів проти власності належать лише ті
об’єкти матеріального світу, які є результатом вкладеної в них людської
праці і які мають певну значущість (цінність), важливість як для окремої особи,
так і для певної соціальної групи, класу,
народу, суспільства, людства в цілому.
Так, вказані об’єкти завжди є залученими у сферу відносин власності, тобто
включеними до фондів власника, маючи певну значущість — цінність для
нього та інших суб’єктів відносин власності. Необхідно зазначити, що соціальні чинники мають вирішальне значення при розмежуванні розглядуваних
злочинів у випадках, коли предметом
суспільно небезпечних діянь (незаконного заволодіння, знищення чи пошкодження) є предмети природного сере-
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довища: зелені насадження, дерева та
чагарники; звірі, птахи, інші види тваринного світу; риба різних видів, водні
тварини тощо, що перебувають у природному стані.
Як зазначає П. В. Олійник, для визнання предметів, що перебувають у
природному середовищі, як майна, тобто предметом злочинів проти власності, необхідно, щоб ці предмети були
вилучені із цього середовища цілеспрямованою працею людини (виловлена
риба, зрубане дерево тощо) або відокремлені від нього (звір чи птах, що їх
відловлено капканом, риба, зловлена в
сіті чи поміщена в підводні садки) та
включені до фондів власника як майно
[16, с. 226–236]. Проте, предмети природи потрібно визнавати майном і тоді,
коли вони, не будучи відокремленими
від природного середовища, спеціально розводяться чи вирощуються на
природній основі і є продуктом незавершеного циклу товарного виробництва (риба, що вирощується в нагульних ставках рибгосподарств або розводиться на рибоводних заводах; молодняк цінних хутрових звірів, що утримується в звіророзплідниках і вольєрах
державних або приватних заповідників
чи спеціалізованих господарств; дерева
і декоративний чагарник чи інші насадження, висаджені на товарних плантаціях лісорозплідників, тощо) [17, с. 43].
На відміну від цього, наприклад, заволодіння предметами живої та неживої
природи, які перебувають у природному стані й не вилучені із цього стану цілеспрямованою працею людини, їх
знищення або пошкодження, становить за наявності всіх необхідних умов
посягання на довкілля. Зокрема, такий
підхід дістав свого відображення в постанові Пленуму Верховного Суду
України від 10 грудня 2004 р. № 17, у
п. 9 якої зазначено, що заволодіння деревами, зрубаними та підготовленими
до складування або вивезення, залежно
від обставин справи потрібно кваліфі-
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кувати за відповідними частинами
ст. 185 КК України або іншими статтями, якими передбачена відповідальність
за вчинення злочинів проти власності.
Аналогічні по суті роз’яснення щодо
кваліфікації подібних дій сформульовані й у п. 12 цієї самої постанови, де зазначено, що вилов риби чи водних тварин
зі спеціально облаштованих або пристосованих водоймищ, у яких вони вирощуються підприємствами, організаціями
чи громадянами, за ст. 249 КК України
кваліфікувати не можна. За наявності
всіх необхідних підстав подібні дії винної особи потрібно кваліфікувати за
статтями розділу VI Особливої частини
КК України як злочини проти власності.
Зокрема, Є. В. Лащук, комплексно
досліджуючи предмет злочину та його
ознаки, стверджує, що предметом злочину є матеріальні цінності. У свою
чергу, цінності — це те, що оцінюється,
тобто включено до системи відносин
між людьми. Речі, які не мають цінності
(не оцінюються), не можуть бути предметом злочину. Для кримінального
права не мають значення, наприклад,
небесні тіла. Учений також виділив позитивні (блага) та негативні (антиблага)
цінності, матеріальні й нематеріальні
тощо. До матеріальних антиблаг учений відносить ті матеріальні цінності,
які мають небезпечні чи шкідливі властивості (предмети, що пропагують
культ насильства та жорстокості; порнографічні предмети тощо) [18, с. 62].
Таким чином, у спеціальній літературі
обґрунтовується, що соціальна ознака
предмета охоплює його економічні ознаки, які характеризуються споживчою
вартістю, ціною й цінністю [19, с. 49].
Проте, доцільно акцентувати, що
власність як соціальний феномен включає в себе культурологічний і аксіологічний аспекти. Саме тому в період здобуття незалежності державами колишнього Радянського Союзу поширеність
майнової злочинності можна пов’язати
з наявністю в певній мірі вузького ро-
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зуміння приватної власності як способу
набуття частки роздержавленої власності. Згодом це призвело до нерівномірного розподілу економічних ресурсів,
зубожіння основної маси населення і в
той же час до втрати шанобливого ставлення до чужої власності як найважливішого соціально-значущого блага.
Розглядаючи інститут власності як
синтетичний та всеосяжний чинник
формування основних інститутів суспільства, можна погодитися з домінуючою позицією щодо існування у
суб’єкта права найважливішого рефлексу — прагнення захистити те, що йому
належить. Дана програма дій пов’язана
з вольовою природою і відбивається у
правових і морально-етичних установках суспільства, які мають тісний
взаємозв’язок та тісно співвідносяться
між собою. У зв’язку з цим, оптимальне
розуміння соціальної ознаки предмета
злочину має важливе значення особливо щодо злочинів проти власності, а
саме щодо тих предметів, які мають
особливу історичну, наукову, художню
або культурну цінність (спадщину).
Безперечно, охорона культурної
спадщини в будь-якій розвиненій державі має бути одним з найважливіших
завдань, оскільки вона (спадщина) є
внеском того чи іншого народу в розвиток людської цивілізації, засобом соціалізації майбутніх поколінь. При цьому
злочинні посягання на культурні цінності призводять до того, що суспільство
втрачає (нерідко назавжди) частину
свого культурного надбання. У зв’язку із
цим Україною було ратифіковано ряд
міжнародно-правових актів, пов’язаних
з охороною культурної спадщини. Тим
самим наша країна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення виявлення, охорони, популяризації та передачі майбутнім поколінням культурної
спадщини. Зазначені положення закономірно знаходять втілення в Основному Законі нашої держави (ч. 4 ст. 54, ч. 5
ст. 54, ст. 66). Важливу роль у реалізації

цих конституційних приписів мають відігравати заходи кримінально-правового характеру.
Для повноти аналізу потрібно також
наголосити, що кваліфікація злочинних посягань на культурні цінності в
КК України на сучасному етапі не повною мірою відповідає цілям правового
захисту культурної спадщини. Справа в
тому, що крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства, вчинені з метою заволодіння
артефактами й раритетами, традиційно
кваліфікують як звичайні злочини,
оскільки у відповідних статтях КК України закріплено виключно намір, спрямований на «заволодіння майном».
Отже, законодавець не вбачає різниці
між такими предметами злочинів, як,
наприклад, картина Архипа Куїнджі та
звичайний мобільний телефон. Проте,
зрозуміло, що мобільний телефон —
це продукт масового виробництва, цінність якого із часом зменшується, а картина — це об’єкт культури, який є не
лише національним надбанням, але ще
й шедевром світової культурної спадщини, цінність якого з роками значно
зростає. Позиція вітчизняного законодавця в цьому випадку суперечить і міжнародним підходам щодо виміру такої
власності, коли її розглядають не лише
як економічну цінність, а і як суспільне
благо, яке включає естетичні, історичні,
соціальні, духовні й освітні цінності.
Керуючись принципами захисту
культурних цінностей у разі збройного
конфлікту, закладеними в Гаазьких конвенціях 1899 р. та 1907 р. й у Вашингтонському пакті від 15 квітня 1935 р., у
1954 р. було підписано Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у
разі збройного конфлікту (і протокол до
неї), відповідно до якої закріплено перелік об’єктів, які визнано культурними
цінностями, незалежно від їх походження та володіння. На нашу думку, перелік
об’єктів культурних цінностей, що
міститься у двох останніх пунктах Гаазької конвенції про захист культурних цін-
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ностей, може бути предметом злочинного (з погляду міжнародного права)
посягання в умовах збройних конфліктів, а визначення, яке міститься в першому пункті Конвенції, цілком можна застосовувати до злочинів у мирний час.
Серед основних міжнародних актів
також доречно виділити: Конвенцію
про заходи, спрямовані на заборону та
запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на
культурні цінності (Париж, 14 листопада 1970 р.), Конвенцію про охорону
всесвітньої культурної і природної
спадщини (Париж, 1972 р.), Конвенцію
Ради Європи про охорону архітектурної спадщини Європи (Гранада, 3 жовтня 1985 р.) і, нарешті, Конвенцію
УНІДРУА про викрадені або незаконно вивезені культурні цінності (Рим,
24 червня 1995 р.), яка встановлює порядок реституції й повернення незаконно вивезених культурних цінностей.
Утім ці документи лише містять перелік
об’єктів, які охороняються, та не закріплюють єдиного поняття, яке б охоплювало всі такі об’єкти.
Необхідно зазначити, що вітчизняне
законодавство теж не містить єдиного
поняття щодо таких об’єктів та оперує
поняттями «культурні цінності» й «культурна спадщина». Так, Конституція
України (ст. 54) містить поняття «культурні цінності», а в ст. 66 закріплено
обов’язок громадянина не заподіювати
шкоди культурній спадщині. Так само
Закон України «Про охорону культурної
спадщини» від 8 червня 2000 р. (ст. 1)
містить поняття «об’єкт культурної спадщини», а Закон України «Про ввезення,
вивезення та повернення культурних
цінностей» від 21 вересня 1999 р. —
«культурні цінності». Лише в Законі
України «Про культуру» від 14 грудня
2010 р. законодавець розмежовує поняття «культурні цінності» й «культурна
спадщина», але при цьому в ст. 1 Закону
йдеться про те, що категорія «культурні
цінності» застосовується в значенні, що
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міститься в Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», а «культурна спадщина»
взагалі не розкривається.
Дослідивши зміст цих понять, можна стверджувати, що у вітчизняному законодавстві поняття «культурна спадщина» й «культурні цінності» вживаються як тотожні. Культурною спадщиною є сукупність об’єктів культури,
успадкованих від пращурів. Культурні
цінності можуть бути створені й сучасниками, але завдяки своїм унікальним
властивостям вони є об’єктом охорони
з боку держави, тобто поняття «культурні цінності» дещо ширше.
На нашу думку, для дієвого захисту
об’єктів культури кримінально-правовими засобами стосовно таких об’єктів
доцільно запропонувати ввести таке
поняття, як «культурна власність». Викладене зумовлено тим, що, крім права
власності, існує й сама власність, причому не лише як вольові, а і як економічні відносини, так само, крім права користування й розпорядження, існують реальне користування та розпорядження,
причому не лише як вольове, а і як економічне явище. Зазначене стосується не
лише будь-яких фізичних предметів, які
викликають інтерес з боку людини, а й
будь-яких продуктів суспільної праці,
тобто культури загалом.
Взаємодія людей у процесі володіння, користування та розпорядження
«культурними» продуктами людської
праці має привести до усвідомлення
значущості останніх і необхідності їх
збереження. Соціальна цінність таких
об’єктів не підлягає сумніву. Саме викладеним обґрунтована наша позиція
щодо поняття «культурна власність»,
у змісті якого наголошено не лише на
економічній та юридичній складових, а
й на соціально-ціннісному, естетичному та етичному аспектах об’єкта.
Так, будь-яка культурна цінність є,
насамперед, власністю (як юридична,
економічна та соціальна категорія) та
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може бути предметом злочинів проти
власності. Підтвердження нашої позиції можна знайти як у вітчизняному законодавстві, а саме в ч. 8 ст. 319 ЦК Ук
раїни, згідно з якою особливості здійснення права власності на національні,
культурні та історичні цінності встановлюються законом, та у ст. 4 Закону
України «Про заставу» 1992 р., згідно з
якою предметом застави не можуть
бути культурні цінності, що є об’єктами
права державної чи комунальної власності, так і в зарубіжному законодавстві,
що оперує саме цим терміном. Європейська конвенція про правопорушення, пов’язані з культурною власністю,
від 25 червня 1985 р. у додатку II містить
повний перелік об’єктів культурної
власності, у додатку III сформульовано
близько 30 складів можливих злочинних посягань на культурну власність.
Майже всі вони за своєю юридичною
природою є різновидами злочинів проти власності (крадіжка, грабіж, шахрайство тощо). Так само законодавство окремих зарубіжних країн (Німеччина,
Іспанія, Фінляндія, США, Канада, Японія, Швейцарія тощо) закріплює поняття культурної власності, наголошуючи
тим самим на економічному та соціальному значенні таких об’єктів.
Таким чином, на підставі викладеного для забезпечення повноцінної
охорони культурної власності України
кримінальним законом вважаємо за доцільне запропонувати: 1) уніфікувати
термінологію в нормативних актах у
сфері охорони культурної власності;
2) закріпити у КК України поняття
«культурна власність», під яким розуміти предмети матеріального світу, створені людиною, або (та) природні об’єкти, які мають особливу культурну, наукову, історичну, художню та іншу цінність, які перебувають у власності особи чи іншого суб’єкта права; 3) внести
зміни до розділу VI КК України, доповнивши відповідні частини ст. 185,
ст. 186, ст. 187 такою кваліфікуючою

ознакою як «вчинення таких дій щодо
культурної власності».
Продовжуючи варто вказати на те,
що власність — це те, що об’єднує, стаючи важливим елементом в системі моральних орієнтирів. Норми права націлені на охорону відносин власності, в
більшій мірі спираючись на її економічні і правові якості і практично не зачіпаючи їх морально-етичну природу.
Остання певною мірою відбивається в
самій економічній суті відносин власності: забезпечення реституції, відшкодування прямої дійсної шкоди.
Тут слід погодитися, що досить
складно оцінювати моральну шкоду,
яка є здебільшого суб’єктивною і виходить за рамки існуючого комплексу
норм кримінально-правового регулювання відносин власності. Але, тим не
менше, моральні норми, будучи орієнтирами формування права, також потребують юридичної підтримки. Створення та підтримка морального фону в
суспільстві — функції права. Як зазначала професор Н. Ф. Кузнєцова, «все
без исключения преступления аморальны, однако близость соприкосновения их со сферой аморальности различна» [20, с. 58].
Проте, чинним законодавством не
передбачена можливість компенсації
моральної шкоди, заподіяної злочинами протии власності. Цивільне або
інше спеціальне законодавство не містить вказівок щодо можливості компенсації моральної шкоди, заподіяної
розкраданням майна, крім певних випадків. Проте, морально-психологічна
шкода обумовлена тим, що законний
власник викраденого або знищеного
майна якийсь час не міг користуватися і
розпоряджатися належним йому майном [21, с. 27].
Сучасне кримінальне законодавство
дозволяє включити законодавчі конструкції, які відображали б адекватну
реакцію на посягання, що вчинені при
певних обставинах часу, місці або об-
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становки. Дійсно, злочини проти власності, що вчиняються в так званих екстремальних умовах, несуть більший суспільний резонанс, ніж аналогічні діяння в звичайних умовах. Таким чином, з
урахуванням цього аспекту власність не
тільки включає у себе правові або економічні характеристики, але і має морально-етичну складову, яка є підставою для збереження гуманного ставлення між людьми і виховання почуття
нетерпимості у суспільстві до такого
роду злочинів, особливо в моменти,
коли необхідно консолідувати зусилля
для якнайшвидшої ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації та рятування населення. Проте, у кримінально-правовій доктрині в силу відсутності підстав
для обліку такого роду злочинів недостатньо досліджена природа даної форми девіантної людської поведінки.
Разом з тим, звертаючись до досвіду зарубіжного законодавця, можна
помітити, що в ряді країн кримінальне законодавство містить підстави
кримінальної відповідальності за вчинення розкрадання за умов надзвичайної ситуації (складній обстановці).
При цьому більшість авторів, і ми з
ними не можемо не погодитися, приходять до спільної думки, що винною
особою свідомо використовується ситуація, що склалася, оскільки порушення традиційного укладу суспільства і зниження рівня контролю з боку
держави полегшує вчинення злочину
і дозволяє злочинцям залишатися
безкарними [22, с. 8].
Як зазначають кримінологи, поведінка людини характеризується сукупністю трьох ліній причинних
зв’язків. По-перше, це життєвий досвід
людини, його уявлення і погляди; подруге, конкретна життєва ситуація та
оцінка її суб’єктом; і по-третє, це передбачення результату вчиненого ним
діяння. У сукупності з особистими рисами злочинця обстановка впливає на
механізм вчинення злочину.
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Виходячи з того, що категорія справедливості є основним критерієм, властивим морально-етичним і правовим
установкам суспільства, представляється, що законодавцю доцільно передбачити додаткову підставу кримінальної
відповідальності, яка дозволяла б дати
адекватну оцінку вчиненому. Відсутність же етичної складової впливає на
те, що не забезпечується моральний
розвиток закону про кримінальну відповідальність і не відбувається взаємо
зв’язок неправових і правових норм, які
в будь-якому випадку функціонують в
суспільстві [23, с. 182]. На нашу думку,
до вказаного аспекту доцільно підійти
розширено, охопивши всі екстремальні
ситуації неконтрольованого характеру,
в тому числі ситуації з меншими за
масштабом наслідками або тими які мають локальне значення.
Насправді, ідея справедливості базується на певній пропорційності, тобто
співмірності у суспільних відносинах,
яка на сучасному етапі визначається
обов’язковістю економічних і правових
критеріїв, які висуваються до предмету
злочинів проти власності. Кримінально-правова охорона власності як соціально-правове явище має на меті забезпечувати економічну свободу особи.
При цьому кримінальне законодавство
виключає можливість розгляду особливих умов (обставин), в яких вартісні
критерії об’єктивно змінюються з урахуванням ознак значущості майна або
тяжкого становища потерпілого.
Актуалізуючи питання про необхідність введення додаткової кваліфікуючої ознаки діянь, ми спираємося на зростаючу проблему забезпечення правового захисту жертв надзвичайних ситуацій. Одним із завдань для держави
стає, крім попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій, також мінімізація їх наслідків в широкому сенсі слова.
Тут ми пропонуємо піти шляхом індивідуалізації кримінальної відповідальності за злочини проти власності з ура-
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хуванням обстановки. Звісно ж, що кваліфікація діянь за такою ознакою має
сприяти підвищенню ефективності застосування
кримінально-правових
норм в умовах надзвичайних ситуацій
військового і мирного часу.
З огляду на те, що законодавством
передбачається широка класифікація
надзвичайних ситуацій, слід розглянути
питання лише про ті обставини, які суттєво впливають на механізм злочину і
характеризують суспільну небезпеку такого роду дій. Причини криміналізації
такого роду діянь, на наш погляд, пов’язані з тим, що якісні і кількісні ознаки
майна в певних обставинах можуть змінюватися. Вартісні характеристики одних предметів в складній обстановці можуть знижуватися, а інше майно, яке у
звичайній ситуації не має значної цінності, навпаки, може набувати значення.
Крім кількісних критеріїв, пов’язаних із вартісними ознаками майна, слід
звернути увагу на якісні властивості речей. Вони виражаються в здатності
предмета задовольнити потреби з урахуванням таких ознак об’єктивної сторони, як час, обстановка вчинення
злочину, коли викрадення майна в
менших розмірах і вартості з урахуванням складних умов, спричинених, наприклад, бойовою обстановкою, стихійним лихом, набуває підвищеної суспільної небезпеки.
Свого часу академік Г. А. Крігер
звертала увагу на місце заволодіння чужим майном, коли викрадення речі невеликої вартості у віддалених регіонах
характеризується підвищеною суспільною небезпекою [24, с. 245]. На нашу
думку, вартість викраденого майна в так
званих екстремальних умовах не завжди
або не в повній мірі відображає ступінь
суспільної небезпеки злочинів, оскільки з урахуванням обстановки, що складається ринок не відразу реагує підвищенням ціни на продукти першої необхідності або зниженням — на інші, другорядні предмети або ресурси.

Ще один момент пов’язаний з тим,
що ймовірність зростання злочинності
викликає необхідність зміни правового
режиму в умовах надзвичайних ситуацій,
спрямованого, в тому числі на збереження правопорядку, і ставить питання про
реалізацію превентивної функції кримінального законодавства за допомогою
прямої вказівки про недопущення такого роду злочинів. Складність дослідження кримінально-правової природи злочинів проти власності в особливих умовах пов’язана з відсутністю судової практики, а також зі слабким науковим висвітленням проблеми. Разом з тим факти вчинення злочинів проти власності
(а саме крадіжки, грабежі, розбої тощо)
на місці подій, пов’язаних з транспортними аваріями або стихійними лихами,
викликають підвищений суспільний резонанс і обурення населення.
З іншого боку, розкрадання предметів з місця події або надзвичайної ситуації ускладнюють процес встановлення кола потерпілих і обставин події.
В даному випадку критерії оцінки суспільної небезпеки в межах існуючих
норм КК України не в повній мірі відображають шкідливість діянь. Так, наприклад, викрадали ліки або продукти
першої необхідності, які при нормальних умовах не перевищують вартості і
показників значної шкоди, в складній
обстановці стають особливо значущими, причому їх ціна може не змінитися.
Облік зазначених обставин в складах
злочинів проти власності дозволив би
виділити таку ознака предмета злочину,
як соціальну. Її застосування в певних,
визнаних кримінальним законом обставинах дозволить забезпечити більш
дієву, диференційовану кримінальноправову охорону власності.
Висновки. Проведений аналіз соціальної функції власності демонструє
наявність соціальної ознаки предмета
злочинів проти власності як об’єкта
злочинного посягання. Введення власності в систему суспільного устрою ха-
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рактеризує не тільки її вольове походження, а й тісний зв’язок з моральноетичним аспектом володіння матеріальними благами. У зв’язку з цим доцільно
враховувати соціальну (культурологічну та аксіологічну) ознаку в правовій
природі власності як об’єкта кримінально-правової охорони. На підставі наведеного, з метою підвищення захисту
відносин власності пропонується:
1) уніфікувати термінологію в нормативних актах у сфері охорони культурної власності; 2) закріпити у КК України поняття «культурна власність», під

яким розуміти предмети матеріального
світу, створені людиною, або (та) природні об’єкти, які мають особливу культурну, наукову, історичну, художню та
іншу цінність, які перебувають у власності особи чи іншого суб’єкта права;
3) внести зміни до розділу VI КК України, доповнивши відповідні частини
ст. 185, ст. 186, ст. 187 такими кваліфікуючими ознаками як «вчинення таких
дій щодо культурної власності» та
«у тому числі майна, яке має особливу
життєзабезпечувальну значимість в
умовах надзвичайної ситуації».
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УДК 37.015.31
Арутюнян Роберт Оганесович
Президент Євразійської асоціації суспільних наук
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ
ФОРМУВАННЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
У МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Harutyunyan R. O. Socio-Psychological Conditions of Formation of Adjective
Behavior in Future Lawyers
Abstract: The common conceptual models of the reasons for the emergence of addictive
behavior are revealed, the main motives of addictive behavior in the adolescence of future
lawyers are considered. For Ukrainian society, the profession of a lawyer is very important,
because right now, when the process of development of the rule of law is taking place in
Ukraine, the hopes and tasks of the assertion of the rule of law, the improvement of the
Ukrainian legislation, the strengthening of legal guarantees of protection of different stratums of the population and the increase of legal awareness and legal Ukrainian culture. The
undoubtedly important task for the country and society as a whole is the training of a highly
skilled specialist and helping an adolescent at the stage of forming himself as an individual.
Key words: addiction, motives, social factors, individual factors, future lawyers.
Постановка проблеми.
Професія юриста відіграє важливу
соціальну роль. Юристи захищають інтереси людини, її права та свободи, інтереси суспільства та держави від злочинних та інших протиправних посягань. Вони кожного дня ведуть боротьбу за справедливість, гуманність, законність та правопорядок. Юрист — це
професіонал, який має фундаментальні
та спеціальні правові знання, глибоко
переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язан
ні юридичних проблем в ім’я захисту
прав і законних інтересів громадян [15].
Для українського суспільства професія юриста дуже важлива, адже саме
зараз, коли відбувається процес розвитку правової держави в Україні, насамперед на правознавче співтовариство покладаються надії і завдання затвердження принципу верховенства права,
вдосконалення українського законодав-

ства, посилення правових гарантій захисту різних верст населення і підвищення правосвідомості та правової
культури українців. Безпереречно важливим завданням для країни і суспільства загалом, підготовути висококваліфікайного фахівця і допомогти підлітку на єтапі формування себе як особистості, не стати на пагубний шлях
розвитку. Безперечно важливим періодом часу є підлітковий період, на який
припадає розвитк особистості, її рефлексії, самосвідомості, довільного регулювання своєї поведінки, емоцій та мови.
Саме в цьому віці людина здатна свідомо
будувати плани і програми своїх дій,
слідкувати за їх виконанням, оцінювати
їх наслідки і коригувати свої помилки.
Більш того підлітково-юнацький вік є
критичним щодо формування можливостей довільної регуляції психічної діяльності. В подальшому в нашій статті,
ми будемо розгядати проблеми адиктивної поведінки майбутніх юристів через
призму підлітково юнацького віку.
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Аналіз досліджень і публікацій.
Залежна поведінка особистості є серйозною
соціальною
проблемою,
оскільки може мати такі негативні наслідки як втрата працездатності, конфлікти з оточуючими, руйнування сімейних інститутів, вчинення злочинів.
Особливого значення ця проблема набуває серед юнаків та дівчат підліткового віку, тому що саме на цей період розвитку на особистість впливає багато
факторів розвитку і становлення особистості а також цей етап є проміжною
ланкою вибору професії та становлення себе як майбутнього фахівця. Проблемою адиктивної поведінки в підлітковому та юнацькому віці займалися
численні дослідники в різних галузях
науки: медицині (Ц. П. Короленко,
В. С. Бітенський, А. Е. Личко, І. В. Лінський, А. А. Зайцев та інші), дефектології (Л. С. Виготський), педагогіці (В. М. Ор
жеховська), соціології (Н. А. Барановський, І. Г. Батку, Е. Н. Кириленко),
психології (Б. С. Братусь, В. Ю. Зав’я
лов, О. П. Змановська, Н. С. Курек,
І. П. Лисенко, Н. М. Апетик, Н. Є. Завацька, М. Н. Овчиннікова, Т. В. Те
міров  та  ін.),  праві  (Г. П. Давидов,
О. П. Клименко,  В. М. Кудрявцев,
Г. М. Міньковський,  Б. В. Сидоров)
Проте особливості розвитку і становлення адиктивної поведінки молоді залишаються ще недостатньо вивченими. Проблему прояву адиктивної поведінки ми розглядаємо як проблему особистості. Підвищення можливостей
особистості для її самореалізації, розвиток особистісних ресурсів запобігатиме
виникненню адиктивної поведінки та
сприятиме формуванню здорового
способу життя молоді. Таким чином,
виникає необхідність вивчення форм
залежної поведінки, моделей, чинників
основних форм адиктивної поведінки
молоді. Оскільки, дане явище становить загрозу для нашого суспільства.
Негативні наслідки проявів адиктивної
поведінки мають для суспільства соці-
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альні, демографічні, медичні та економічні аспекти.
Основна мета статті — виявити
соціально психологічні чинники, які
сприяють і запобігають виникненню
адиктивної поведінки серед майбутніх
юристів.
Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлено такі завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз
проблеми адиктивної поведінки.
2. Визначення основих моделей уявлень про природу та причини залежної
поведінки.
3. Висвітлення соціальних чинників
та індивідуальних особливостей які
впливають на розвиток адиктивної поведінки.
Об’єкт дослідження — адиктивна
поведінка майбутніх юристів.
Предмет дослідження — соціально психологічнні чинники винекнення
адиктивної поведінки.
Виклад основного матеріалу.Залежна поведінка в підлітковому віці
представляє собою важливу соціальну
проблему сучасної України, оскільки
часто призводить до здійснення протиправних дій неповнолітніми та порушення соціальної адаптації підлітків.
Адиктина поведінка — одна з форм
деструктивної поведінки, котра виражається у досягненні стану заміщення реальності шляхом зміни свого психічного стану, засобами прийому певних речовин або постійній фіксації уваги на
певних предметах чи видах діяльності,
що супроводжуються розвитком інтенсивних емоцій [1]. Адиктивна поведінка — одна з форм деструктивної поведінки, яка виражається у бажанні втекти
від реальності шляхом зміни свого психічного стану приймання деяких речовин чи фіксації підвищеної уваги на
окремих видах діяльності.
На сьогоднішній день існує декілька
концептуальних моделей уявлень про
природу та причини залежної поведінки [2]. Історично першою з’явилась мо-
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ральна модель, яка пояснює адиктивну
поведінку як наслідок бездуховності та
моральної недосконалості. Відповідно,
щоб подолати шкідливу звичку, потрібно заборонити собі давати можливість
повторювати цю дію, подолавши слабку волю, тобто самостійно подолати
залежність. Друга концептуальна парадигма адиктивної поведінки — модель
хвороби, яка завоювала популярність
серед спеціалістів і отримала широке
суспільне визнання. У відповідності з
нею залежність — це хвороба, яку потрібно лікувати. Таким чином, адикт
частково звільняється від відповідальності своєї хвороби. Адикти розцінюються як люди з імонентною схильністю до залежності від екзогенних речовин. А, оскільки залежність визнається
важко виліковною, то людина, яка
страждає нею, повинна боротися з нею
все своє життя, і саме за це вона несе
особисту відповідальність [3]. Симптоматична модель передбачає вивчення
адиктивної поведінки як сукупність окремих поведінкових (симптомів) або
звичок. Така поведінка формується за
законами научіння так само, як і інші
поведінкові стереотипи. Відповідно і
медико-психологічний вплив повинен
бути спрямований, перш за все, на конкретний симптом — звичку [4]. Для
цього потрібно з’ясувати, яку психологічну користь особа отримує від такої
поведінки, в яких умовах вона звичайно
підкріплюється, і врешті-решт, коли і
чому вона не проявляється. На основі
отриманої інформації можна спланувати вплив на небажану поведінку, караючи її кожного разу, коли вона про
являється, і, навпаки, підкріплюючи
позитивні зміни. У цьому випадку раніше бажаний об’єкт починає асоціюватися зі страхом і відразою, таким чином’ залежна поведінка поступово гаситься. Психоаналітична модель [5],
відповідно до якої адиктивна поведінка
є одним з проявів порушеної особистісної динаміки. Індивідуальна схильність

до залежної поведінки з’являється в
перші роки життя, а пізніше вона підтримується як несвідомими мотивами,
так і особливостями характеру людини
(наприклад, оральний характер). У межах системно-особистісної моделі залежна поведінка розцінюється як дисфункціональна, пов’язана з порушенням життєво-важливих функціях в системі значимих відносин особистості [6, с. 3]. Наприклад, збільшення частоти вживання алкоголю може бути викликане невдачами на роботі, наркозалежна поведінка підлітка може мати на
меті бажання втримати батьків від розлучення, а переїдання інформує про проблеми в інтимно-особистісній сфері.
Системно- особистісна модель найбільш
повно реалізується в рамках сімейного
консультування і психотерапії. Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку
науки, пріоритет надається комплексній
біопсихосоціальній моделі, яка розглядає
залежність як наслідок порушень у функціонуванні складної багаторівневої системи «соціум — особистість — організм».
Це свідчить, що адиктивна поведінка
повинна одночасно оцінюватись у декількох фокусах: культурологічному, соціальному, правовому, психологічному,
медико-біологічному.
Ц. П. Короленко виділив вагомі соціальні чинники, які відповідають сучасним
умовам пострадянських країн і сприяють
виникненню адиктивної поведінки:
1) економічна поляризація різних
верств населення; відсутність соціальної впевненості; відсутність особистої
упевненості;
2) непередбачуваний розвиток економічної та політичної ситуації;
зростання кількості змін, які стосуються
багатьох значущих аспектів життя;
3) економічні кризи;
4) зростання безробіття;
5) тривала затримка виплати зарплатні, пенсії;
6) недоступність кваліфікованого
медичного обслуговування для біль-
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шої частини населення з низькими
прибутками [7].
Нестача позитивного соціального
досвіду, нерозвиненість і несформованість світогляду, системи ціннісних орієнтацій, етичних норм сприяють вибору
підлітка негативних, сфер прояву своєї
активності, що одразу відображається на
їх поведінці, на формуванні особистості,
соціального обличчя. Мікросередовище, в якому перебуває сучасний підліток,
не зовсім сприятливе. Він зіштовхується
в тій чи іншій мірі з різними факторами
ризику. На думку фахівців, факторами,
які негативно впливають на розвиток і
можливість виникнення адиктивної поведінки підлітків, є такі:
1. Індивідуальні: низка самооцінка;
агресивність / сором’язливість; позитивні настанови, щодо вживання пагубно-діючих речовин; погана успішність;
порушення поведінки.
2. Серед однолітків: тиск однолітків;
друзі, які вживають алкоголь або інші
речовини; небажання вчитися.
3. Сімейні: конфлікти в родині; матеріальний стан сім’ї; відсутність дисципліни, сімейних традицій; занедбаність;
фізичне й психологічне насильство в
родині; батьки, які вживають алкоголь і
наркотики.
4. Навчальні: погана успішність;
низький моральний рівень учнів та вчителів; норми, що сприяють вживанню
тютюну, алкоголю й наркотиків; неповажне ставлення до освіти; низький рівень навчальної мотивації.
5. Суспільні: ставлення суспільства
до вживання алкоголю, тютюну та наркотиків; відсутність підтримки з боку
суспільства; економічна нестабільність;
доступність придбання шкідливих речовин. Відсутність своєчасної і кваліфікованої підтримки підлітків, яка б дозволила виявити прояви адиктивної
поведінки на ранніх стадіях. Пропаганда насилля і жорстокості через ЗМІ [14].
Феномен схильності до адиктивної
поведінки включає в себе цілий комп-
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лекс особливостей індивіда, а також деякі складові іншого походження (спадковість, соціальне становище, характе
рологічні особливості тощо). З психологічної точки зору немає суттєвої відмінності між характером споживаних
речовин. Принциповим для цього типу
поведінки є намагання людини змінити
свій психічний стан з метою уникнути
зіткнення з реальністю.
У підлітків мотивами початкового
вживання психотропних (таких, що
змінюють психіку) речовин виступають цікавість, можливість безкарно порушити заборону, ризикнути. У подальшому це стає засобом самоствердження, зняття психологічних бар’єрів,
засобом втечі від сірої, нудної, монотонної реальності [8].
Деякі дослідження присвячені вивченню мотивів і мотивації вживання психоактивних речовин. Важливим для розуміння
проблеми адиктивної поведінки є для нас
висновок про те, що і мотиви, і мотивація
мають комплексний характер, їх треба
розглядати з соціальних, біологічних,
психологічних позицій [6; 7].
Дослідники виділяють два види мотивації: внутрішню і зовнішню. Внутрішня — це здебільшого неусвідомлювані потяги, які спрямовують особистість на певний стиль поведінки. Зовнішня мотивація — це те, що усвідомлюється та уявляється як відношення,
яке існує між діями та причинами. Пошук справжньої мотивації через прояснення мотиву й розширення можливостей переживання вважають одним з
основних завдань роботи з дітьми та
їхніми батьками на початковому етапі
профілактичної роботи [7; 13].
Розрізняють три групи різновидів
адиктивної поведінки:
1. Нехімічні адикцїі (патологічна
схильність до азартних ігор (гемблінг),
комп’ютерна адикція, трудоголізм).
2. Проміжні форми адикцїі (анорексія — відмова від їжі, булімія — прагнення до постійного вживання їжі).

Арутюнян Р. О.
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3. Хімічні адикцїі (вживання психоактивних речовин: тютюну, алкоголю, наркотиків, медичних препаратів,
речовин побутової хімії) [9]. Важливий момент у формуванні адиктивної
поведінки — виникнення психічної
готовності до вживання психотропних речовин. Результати досліджень
вказують на те, що існує низка загальних рис, притаманних людям, які
зловживають наркотиками чи алкоголем. Це слабкий розвиток самоконтролю, самодисципліни; низька стійкість до різноманітних несприятливих
впливів; невміння долати труднощі;
емоційна нестійкість, схильність неадекватно реагувати на фрустривну
(фрустрація — своєрідний емоційний
стан, характерна ознака якого — дезорганізація свідомості та діяльності у
стані безнадійності, втрати пер
спективи) ситуацію, невміння знайти
вдалий вихід з конфліктної ситуації.
Нескладно помітити, що всі ці риси
особистості притаманні саме погано
адаптованим підліткам [10].
Виникнення психічної залежності
від алкоголю та наркотиків можна пояснити так:
1. Нездатність підлітка до продуктивного виходу з ситуації утрудненості,
задоволення життєво важливих соціальних потреб, що виникають внаслідок певного поєднання особистісних
властивостей (особистісна схильність).
2. Несформованість або неефективність засобів психічного захисту, що
перетворюють особистісну схильність
у психологічну готовність до зловживання психотропними речовинами.
3. Наявність фрустривної (психотравмувальної) ситуації, що актуалізує прояви («вмикання») цієї психологічної готовності.
4. Поінформованість підлітка про
властивості психотропних речовин,
які дають можливість зняти психічну
напруженість, досягти емоційного
комфорту.

Експерти ВООЗ виділяють чотири
психологічні  типи  особистостей,
схильних до адиктивної поведінки:
1) особистості незрілі, інфантильні,
без стійких моральних принципів, без
захоплень, легковпливові, нездатні до
скерованих вольових зусиль і до опору
сторонній волі;
2) індивіди з вразливою психікою,
невпевнені в собі, недостатньо активні,
сензитивні, з усвідомленням власної неповноцінності, з підвищеною втомлюваністю;
3) емоційно нестійкі, схильні до депресивних реакцій, плаксиві, нездатні
до справжньої духовної теплоти, співпереживання, з прагненням до негайного
задоволення своїх бажань;
4) подразливі, вибухові, не здатні
стримати гнів або бурхливі емоційні реакції через дріб’язкові причини, люблять сильні відчуття, схильні до ризику, нерідко егоїстичні та образливі.
Н. Ю. Максимова  особистісну
схильність до адиктивної поведінки розглядає як особистісне новоутворення,
яке детермінує готовність до вживання
психоактивних речовин. Особистісна
схильність до адиктивної поведінки
формується поступово у процесі онтогенезу і складається з таких компонентів:
1) відсутність мотивації досягнення
аж до відмови вважати себе суб’єктом
діяльності;
2) несформованість функції прогнозування поведінки;
3) низький рівень розвитку самоусвідомлення, відсутність навичок рефлексії;
4) екстернальний локус контролю;
5) низький рівень самоповаги аж до
неприйняття образу «Я», який, проте,
може маскуватися захисною поведінкою,
яка демонструє завищену самооцінку;
6) самозахисний тип реакції на фрустрацію, який виявляється у відмові від
діяльності при зіткненні з найменшими
труднощами;
7) суперечність самооцінки та рівня
домагань, що виявляється у алогічності
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у послідовності діяльності, пов’язаної з
подоланням перешкод;
8) тенденція до втечі від реальності
в ситуації фрустрації. Причиною особистісної схильності є несприятлива
соціальна ситуація, в якій розвивається
дитина [11].
В. Д. Менделевич у концепції залежної особистості зазначає, що адиктивна поведінка виникає не внаслідок
зовнішнього тиску чи примусу, а завдяки готовності індивіда підкорятись.
Зовнішні чинники є лише умовою, а
не причиною адиктивної поведінки.
Всі форми адикції базуються на індивідуально-особистісних якостях індивіда. Тобто та чи інша форми адиктивної поведінки формується у процесі
соціалізації. За В. Д. Менделевичем в
основі адиктивної поведінки лежать
такі дохворобливі (допатологічні) особистісні особливості індивіда: 1) психічний інфантилізм, 2) навіювання,
3) імітативність, 4) прогностична некомпетентність (антиципаційна нездатність), 5) ригідність, 6) впертість,
7) наївність, 8) простодушність, 9) цікавість та пошукова активність, 10) максималізм, 11) егоцентризм, 12) яскравість уяви та вражень, в основі чого —
«сенсорна депривація», 13) нетерплячість в основі якої лежить «голод за
структуруванням часу», 14) схильність
до ризику і 15) страх бути покинутим,
що ґрунтується на відчутті безпорадності, несамостійності, нездатності
приймати повсякденні рішення [12].

Отже, аналіз досліджень показав,
що адиктивна поведінка — це поведін
ка людини, для якої притаманне прагнення до відходу від реальності шляхом
штучної зміни свого потайного стану
завдяки прийому різноманітних хімічних речовин чи постійній фіксації уваги на певних видах діяльності з метою
розвитку та підтримання інтенсивних
емоцій. Це поведінка, що передує різним видам хімічних залежностей. Це
тютюн, алкоголь, наркотики
Результативність профілактики адиктивної поведінки залежить від знання її
причин та визначення рівня цих причин:
особистісного, соціального, біологічного Соціальними факторами можуть бути
нестабільна соціальна й економічна си
туація, деформація цінностей, відсутність
умов самореалізації, фізичне, психологічне й сексуальне насилля над особистістю, участь неповнолітніх в асоціальних
молодіжних угрупуваннях тощо. Сімейними факторами можуть бути розлучення, втрата членів сім’ї, роботи, відсутність любові й поваги, аморальний
спосіб життя. Особистісні фактори ризику-асоціальна й аморальна поведінка,
низький рівень духовності, невизнання,
агресивна налаштованість на довкілля,
депресивні стани тощо. Серед психологічних факторів — акцентуації характеру, психопатії, особистісна схильність і психологічна готовність до адиктивної поведінки. Дослідники виділяють два види мотивації адиктивної поведінки: внутрішню і зовнішню.
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АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА,
ЩО РЕГУЛЮЄ ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ
ПРАВА ДИТИНИ, ДО СТАНДАРТІВ ЄС:
ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ТА ТЕРМІНОЛОГІЇ
Stefanchuk M. O. Adaptation of Ukrainian Legislation in the Field of Personal
Non-Property Rights of the Child to the EU Standards: a Review of the Problem
and Terminology
Abstract. The article investigates the non-property rights of the child as a special category
of rights, analyzes the main differences in the proposed classifications, it is determined that
it is necessary to further supplement and edit the proposed list. Also, certain problematic
aspects in the interpretation of terms are identified, namely, «child», «parenting», «contact»
and «communication». The proposals concerning the improvement of the mechanism of
protection of non-property rights of the child have been formed through the introduction
of the institution of the ombudsman in the field of child protection.
The article analyzes the main conventions regulating the sphere of non-property rights
of the child. A comparative analysis with the family law of Ukraine was conducted and
certain differences were identified. Several non-property rights classifications were
formed during the work, and it is determined that they mostly require additions. However,
the main groups indicate non-property rights aimed at individualization of the person
and those that ensure the development of the child and its full life. The article focuses on
the importance of implementing the right to family and parenting. There are gaps in
defining the concept of «child», the difference between contact with parents and
communication is not clearly defined. The article highlights the importance of introducing
an ombudsman institution in the field of child protection and improving the mechanisms
for preventing crimes against children. The child is a special person and needs a careful
attitude to his needs and interests.
Key words: non-property rights, right to name, parenting, family, child, Convention, EU standards.
Дитина є особливою категорією
особистості, оскільки вона, в силу свого
соціального статусу, є найбільш незахищена і вразлива, а ставлення до її потреб та інтересів відображає загальний
рівень суспільства. Європейські тенденції розвитку законодавства вже давно
пропагують ідею максимального забезпечення прав дитини і, відповідно, було
розроблено та прийнято значну кількість нормативно-правових актів та
концепцій, які регулюють більшість
правових аспектів в сфері захисту прав

26

дитини. Україна, як європейська держава, визначає людину як найвищу соціальну цінність, а охорону дитинства в
Україні ставить стратегічним загально-національним пріоритетом.
Саме в цьому виражається актуальність дослідження рівня захисту немайнових прав дітей, а також використання
досвіду ЄС у даній сфері. Побудова
правової держави нерозривно пов’язана з пріоритетом загальнолюдських
цінностей, визнанням прав і свобод
людини і громадянина. Права і свободи
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належать дитині від народження і гарантуються державою відповідно до
Конституції України, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами.
Разом з тим особисті немайнові права
дитини не можуть здійснюватися в повній мірі у зв’язку з недосконалістю діючих нормативних правових актів.
Європейський Союз прийняв ряд
документів (близько 50) в сфері захисту
прав дитини, серед яких — положення,
директиви і рішення, а також документи, що не мають законодавчої сили
(«зелені книги», комюніке, доповіді, дослідження і декларації). Вони всі використовуються як інструменти для просування прав дитини і зокрема забезпечення особистих немайнових прав.
Конвенція ООН про права дитини від
20 листопада 1989 року є основоположним документом і закріплює необхідність дослідження міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини, а
також зобов’язує в результаті цієї роботи вносити зміни в чинне законодавство і сприяти гармонізації правових
систем та уніфікації термінології.
Європейска конвенція про права
людини, Європейска соціальна хартія,
Європейска конвенція по запобігання
катуванням, Конвенція Ради Європи
про заходи щодо боротьби з торгівлею
людьми і конвенція Ради Європи про
захист дітей від сексуальної експлуатації
та сексуального насильства також потребують ґрунтовного аналізу з метою
врахування усіх передових ідей в європейському світі та встановлення тісної
співпраці на благо захисту дітей.
При цьому кожна дитина, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, майнового стану, стану здоров’я має рівні права з усіма іншими
дітьми. А основними правами є особисті, культурні та соціальні права. Звичайно саме батьки мають обов’язок їх
забезпечити. Однак і держави повинні
взяти активну участь у реалізації та за-

хисті даних прав, яке це визначено в
основних правових документах.
Метою дослідження є класифікація
та дослідження немайнових прав дітей
та аналіз окремих термінологічних аспектів у даній сфері згідно норм права
України та ЄС.
На сьогодні питання особистих немайнових прав дитини розглядається у
конвенціях, деклараціях, директивах, які
регулюють права дітей в ЄС, закріплене
у ряді законодавчих актів України, є
предметом наукового інтересу цілого
ряду іноземних вчених (Д. Ван-Буерна,
В. Вірмана, П. Ньюела) та українських
науковців (О. І. Вінгловської, І. К. Городецької, Ю. В. Деркаченко, О. М. Старовойтової, Н. В. Плахотнюк, Р. Ф. Рахімової, Т. О. Титової та інших), однак
дана тема залишається пріоритетною у
державній політиці охорони дитинства.
Благополуччя дітей та їх права завжди привертали пильну увагу міжнародної спільноти і вже в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську декларацію
прав дитини. У той час права дітей розглядалися в основному в контексті заходів, які необхідно було прийняти у відношенні рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми. У 1959 році Організація
Об’єднаних Націй (ООН) прийняла
Декларацію прав дитини, в якої проголошені соціальні і правові принципи,
що стосуються захисту і благополуччя
дітей. 20 листопада 1989 Генеральною
Асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про права дитини, яка вважається світовою конституцією для дітей.
Україна ратифікувала Конвенцію ООН
про права дитини 27 лютого 1991 року,
тим самим взяла на себе зобов’язання в
сфері забезпечення прав людини. У нашій країні основним законом, спрямованим на забезпечення здійснення прав
дитини на життя, охорону здоров’я,
освіту, соціальний захист та всебічний
розвиток є Закон України «Про охорону дитинства». Крім того, права дитини
виділені окремими статтями Сімейного,
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Цивільного, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, а також регулюються такими законами, як: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про соціальну роботу з
сім’ями, дітьми та молоддю» та ін. Різні
державні інститути і міністерства покликані відповідати за дотримання прав дитини в Україні. Багато зусиль також докладають громадські організації, що працюють на терені захисту прав дитини,
щоб кожна дитина відчувала себе повноцінним членом суспільства [3].
Дитина є найбільш незахищеним
суб’єктом правовідносин, саме тому законодавство повинно чітко регулювати
усі сфери її життя з метою захисту інтересів та забезпечення потреб. Звісно,
що матеріальні блага є важливим елементом діяльності, однак повноцінний
розвиток особистості неможливий без
задоволення духовних потреб. Перш за
все вони виражаються в немайнових
правах і забезпечують культурний розвиток, становлення в соціумі, душевну
рівновагу. Також варто звернути увагу
на різне трактування основних понять у
даній сфері, оскільки досить часто вони
різняться в залежності від менталітету
населення тої чи іншої країни. Зокрема
таке питання як тілесні покарання досить неоднозначно сприймаються різними соціальними спільнотами. В Європейскому Союзі, наприклад, вони
зовсім не сприймаються суспільством і
батьки, що застосовують тілесні покарання засуджуються. В Україні більшість населення сприймають можливість застосування тілесних покарань в
якості інструментарію для виховання
дитини. Однак дитина має право на повагу до неї і її гідності, на захист, на недоторканість, що, з позиції права, виключає можливість застосування тілесних покарань. Більше того, такий підхід
має виключати і систему важелів психологічного характеру (примушування до
виконання домашньої роботи, заборо-
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на певної поведінки, застосування психологічного тиску), надаючи перевагу
«партнерським» відносинам при вихованні дитини, що не зовсім сприймається українським суспільством.
Згідно зі статтею 1 Закону України
«Про охорону дитинства» та статтею 6 Сімейного кодексу України, дитина — це
особа віком до 18 років (повноліття). Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Відповідно до статей 34 та 35 Цивільного
кодексу України повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) [10; 11; 13].
Сьогодні правознавці по-різному
розглядають поняття «дитина». Так
представник української правової науки
В. Веселуха характеризує дитину як «маленьку людину, що має певні потреби,
але не має достатніх сил, розуму і досвіду, щоб захистити себе» [2, с. 16]. Дещо
інакше визначає дитину Конвенція про
права дитини. Відповідно до ст. 1 Конвенції, дитиною є кожна людська істота
до досягнення нею 18-річного віку,
якщо за законом, що застосовується до
даної особи, вона не досягає повноліття
раніше [4]. Очевидно, що з огляду на
універсалізацію права та доктрину і напрям адаптації вітчизняного законодавства таке визначення є доречним.
Так, у Конвенції про права дитини,
прийнятій ООН 20 листопада 1989 р.,
проголошено, що людство зобов’язане
дати дітям усе найкраще, надійно забезпечити дитинство, що гарантує в майбутньому розвиток повноцінних громадян [4]. Тож це може бути досягнуто за
допомогою імперативних норм приписів та універсалізації підходів у законодавстві різних країн без урахування наявних реальних гарантій [12].
Принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини покладений в
основу державної політики у сфері охорони дитинства та регулювання сімей-
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них відносин. Згідно зі статтею 4 Закону України «Про охорону дитинства»
система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає:
1) удосконалення законодавства про
правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповідність з міжнародними правовими нормами у цій сфері;
2) забезпечення належних умов для
охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної
адаптації та активної життєдіяльності,
зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги,
свободи та рівності;
3) проведення державної політики,
спрямованої на реалізацію цільових
програм з охорони дитинства, надання
дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання,
підготовки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з актуальних проблем дитинства;
4) встановлення
відповідальності
юридичних і фізичних осіб (посадових
осіб і громадян) за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй
шкоди [10].
Цивільним кодексом України передбачено особисті немайнові права
фізичної особи, що належать особі від
народження або за законом (ч. 1 ст. 269
ЦК України). Проте стосовно неповнолітніх слід відмітити, що в інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або
станом здоров’я не можуть самостійно
здійснювати свої особисті немайнові
права, їхні права здійснюють батьки
(усиновлювачі) опікуни, піклувальники
(ч.1 ст.272 ЦК України) [13].
Провідний вчений в галузі особистих немайнових прав Р. О. Стефанчук
визначає особисті немайнові права як
такі, що за своїм змістом тісно та нерозривно пов’язані з особою носієм, не мають економічної природи походження

та економічного змісту, а також спрямовані на задоволення фізичних, духовних, моральних, культурних, соціальних
чи інших нематеріальних потреб (інтересу) і об’єктом яких є особисті немайнові
блага, а у визначених законом випадках
й інше нематеріальне благо [12, с. 131].
До особистих немайнових прав дитини,
які регулюються нормами Сімейного кодексу України, правознавці відносять,
зокрема, такі: право на ім’я, по-батькові
дитини, право на зміну прізвища, право
на проживання в сім’ї разом з батьками,
право на контакт з батьками та іншими
родичами, право на вибір місця проживання, право на власну думку, право на
повагу, право на захист [11].
Професор Ю. Ф. Беспалов поділяє
особисті немайнові права дитини на:
1) права, які індивідуалізують дитину (право на ім’я);
2) права, які забезпечують розвиток
дитини (право на здоровий фізичний
розвиток, право на здоровий духовний
розвиток, право на сімейне виховання);
3) права, які характеризують дитину,
як самостійного суб’єкта сімейних правовідносин (право висловлювати свою
думку, право бути заслуханим у процесі
судового розгляду) [1, с. 38].
Більшість з-поміж згаданих особистих немайнових прав передбачають їх
здійснення протягом тривалого часу —
практично на весь період перебування у
статусі дитини; тоді як право на ім’я
здійснюється «одноразовими» діями у
випадках і в порядку, передбаченими
законодавством. Вказаний перелік не
охоплює усіх можливих особистих немайнових прав дитини. Так, В. П. Мироненко вказує на деякі інші їх види:
дитина має право не погоджуватися з
неналежним виконанням батьками своїх обов’язків; дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів
до органу опіки та піклування, інших
органів державної влади [8].
Аналіз перелічених вище прав дитини свідчить про різноманітність їх
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змісту, що ускладнює їх класифікацію з
формуванням виключного переліку видів особистих немайнових прав дитини, однак дозволяє здійснити поділ їх
на певні групи. Так, враховуючи природу таких сімейних прав дитини, можливо віднести кожне з названих вище прав
до однієї з таких груп:
1) особисті немайнові права дитини,
які виникають внаслідок народження;
2) особисті немайнові права дитини, які виникають на підставі закону [8].
Однак, безперечно, більше практичне значення має поділ сімейних
прав дітей на особисті немайнові та
майнові, оскільки їх реалізація та охорона потребує застосування різноманітних механізмів. Майновим є таке сімейне право дитини, яке надає можливість
одержувати матеріальні блага з метою
задоволення матеріальних, культурних
та інших потреб дитини як члена сім’ї
та особистості. Класифікація особистих прав має теоретичне і практичне
значення. Вона полегшує процес вивчення особистих прав людини і дитини включно, дає можливість відшукати
внутрішні закономірності, що визначають розвиток, зміну і доповнення їх переліку. Оточуюча нас дійсність не є незмінною, що й сприяє розширенню
цього переліку. Тому й класифікація
особистих прав не може бути непорушною. Однак правильно обрані критерії
поділу особистих прав дозволять у подальшому не змінювати запропоновану
класифікацію, а лише доповнювати,
уточнювати і конкретизувати її з урахуванням появи нових прав [2].
Вирішення проблеми класифікації
особистих немайнових прав закладено
не лише у Сімейному Кодексі, а і в Цивільному Кодексі України. Хоча ці права розглядають в основному як права
дорослої особи, безперечно вони відносяться і до дитини. На законодавчому
рівні вони поділені на дві великі групи:
1) права, що забезпечують природне існування фізичної особи: право на

30

життя: право на охорону здоров’я; право на усунення небезпеки, що загрожує
життю і здоров’ю; право на надання медичної допомоги; право на свободу;
право на особисту недоторканність;
право на сім’ю; право на опіку або піклування; право на безпечне для життя і
здоров’я середовище.
2) права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи: право на ім’я,
зміну й використання імені; право на
повагу до гідності та честі; право на індивідуальність; право на особисте життя та
його таємницю; право на інформацію;
право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості; право на місце проживання; право на недоторканність житла; право на вибір роду
занять; право на свободу пересування;
право на свободу об’єднання [13].
Одним з особистих прав батьків і
дітей є право на визначення прізвища,
імені, по батькові дитини. Визначення
імені дитини відбувається одночасно з
державною реєстрацією її народження і
визначенням її походження. Відповідно
до ст. 7 Конвенції ООН про права дитини, дитина має бути зареєстрована
відразу ж після народження і з моменту
народження має право на ім’я і набуття
громадянства, а також, наскільки це
можливо, право знати своїх батьків і
право на їх піклування [4]. Ім’я фізичної
особи відноситься до індивідуалізуючих ознак фізичної особи. Безперечно,
саме ім’я особи індивідуалізує людину
як особистість у суспільстві. Не можна
не погодитись і з тим, що з фактом реєстрації імені фактично пов’язане визнання державою появи нового суб’єкта права, ім’я потрібне як для самого
носія, так і для третіх осіб. Право на
особисте виховання є основним і невід’ємним батьківським правом, причому відповідно до ч. 1 ст. 151 СК України
це право є для батьків переважним перед іншими особами. Паралельно з
цим правом на батьків покладено й
обов’язок з виховання та розвитку ди-
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тини і можна справедливо стверджувати, що найважливішою правовою гарантією всебічного розвитку дитини є
наділення батьків правом і покладення
на них обов’язку виховувати і навчати
дітей [11]. Є доречним акцентувати на
тому, що у процесі виховання авторитарні методи впливу батьків не повинні
принижувати людську гідність дитини і
не повинні бути переважними перед іншими формами та методами виховання
дитини. Відповідно до ч. 3 ст. 151
СК України батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім
тих, які суперечать закону, моральним
засадам суспільства. Обов’язкам батьків
щодо виховання та розвитку дитини
протистоїть право дитини на належне
батьківське виховання [11]. Право дитини на належне батьківське виховання
забезпечується системою державного
контролю, що встановлена законом.
Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх
обов’язків щодо неї. Кожна дитина має
право на проживання в сім’ї разом із
батьками або в сім’ї одного з них та на
піклування батьків. З аналізу СК України, який закріплює право кожної особи
на проживання в сім’ї та пріоритет сімейного виховання дитини, можна зробити висновок, що право дитини на
проживання та виховання в сім ї належить до основних прав дитини [11].
Право дитини на проживання в сім’ї
здійснюється, перш за все, при проживанні дитини в своїй рідній сім’ї, в сім’ї
своїх батьків. Якщо ж дитина має статус
дитини—сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, то право
на проживання в сім’ї здійснюється за
допомогою
різноманітних
форм
улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(усиновлення, опіки, прийомної сім’ї
тощо) [3]. Воно вважається основоположним правом, оскільки саме із цим
правом пов’язані інші права дитини
(право на належне батьківське вихован-

ня, право на спілкування та контакт з
батьками тощо), що разом охоплюються поняттям «сімейні права дитини», достатньо складно погодитися з тим, що
право знати своїх батьків, право на виховання є правомочностями цього права, а не самостійними суб’єктивними
правами. Пункт 1 ст. 7 Конвенції ООН
про права дитини проголошує, що дитина, наскільки це можливо, має право
знати своїх батьків і право на їх піклування [4]. Здійснити право знати своїх
батьків, наскільки це можливо, дитина
самостійно може з чотирнадцяти років,
коли вона має право на одержання інформації щодо свого усиновлення (ч. 3
ст. 226 СК України). Право дитини знати своїх батьків є складовою права на
приватне життя [11]. Вразі різного місця
проживання батьків другий із батьків,
який не проживає разом із дитиною,
може також брати активну участь у вихованні дитини, утриманні дитини
тощо; якщо ж він належним чином не
здійснює своїх батьківських прав і не
виконує батьківських обов’язків, то доцільніше було б обмежити його у батьківських правах, у тому числі й у праві
на представництво та захист прав та інтересів дитини [12].
Конвенція про юрисдикцію, право,
що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 19 жовтня 1996 р. встановлює обсяг повноважень державних органів стосовно заходів захисту дитини,
які є необхідними у конкретному випадку. Стаття 1 цієї Конвенції передбачає,
що термін «батьківська відповідальність» включає повноваження, що випливають з батьківських чи будь-яких
аналогічних відносин, які визначають
права, обов’язки та представництво
стосовно особи чи майна дитини батьків, опікунів або інших законних представників [6]. Стаття 153 СК України
проголошує, що мати, батько та дитина
мають право на безперешкодне спілку-
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вання між собою, крім випадків, коли
таке право обмежене законом [11]. Закон України «Про охорону дитинства»
розрізняє право дитини на контакт з
батьками, які проживають окремо
(ст. 15), та право дитини на контакт з
батьками, іншими членами сім’ї та родичами, які проживають у різних державах (ст. 16) [10]. Аналізуючи особисте немайнове право батьків і дитини
на контакт, слід зазначити, що в ст. 2
Конвенції про контакт з дітьми від
15 травня 2003 р. вказано, що для цілей
цієї Конвенції «контакт» означає: перебування дитини протягом обмеженого
періоду разом з батьками, з якими вона
зазвичай не проживає, чи зустріч з
ними; будь-яку форму спілкування між
дитиною і батьками; надання інформації
батькам про дитину або дитині про
батьків. Аналіз положень Конвенції про
контакт із дітьми свідчить, що за змістом
право батьків і дитини на контакт є ширшим, ніж право батьків і дітей на спілкування між собою, оскільки право на
контакт містить у собі не тільки право на
будь-яку форму спілкування батьків і дитини між собою, але й право перебування дитини протягом певного періоду
разом з батьками, з якими вона зазвичай
не проживає, та право на одержання інформації один про одного [5].
Стаття 12 Конвенції ООН про права дитини проголошує, що держави—
сторони забезпечують дитині, здатній
сформулювати власні погляди, право
вільно висловлювати ці погляди з усіх
питань, що стосуються дитини; причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.
Згідно зі ст. 13 Конвенції про права дитини дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає
свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь-якого
роду незалежно від кордонів в усній,
письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою
інших засобів на вибір дитини [4].
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Досить проблемним питанням у
сфері захисту інтересів дітей в нашій
державі є питання омбудсмена в справах дітей, його роль та значення. Необхідність створення посади спеціалізованого омбудсмена в інтересах дітей обґрунтовується щонайменше трьома
причинами: по-перше, діти через особливості свого психічного і фізичного
розвитку вимагають особливого підходу; по-друге, через відсутність життєвого досвіду і певною мірою залежного
становища вони не завжди самостійно
можуть захистити свої права і законні
інтереси; по-третє, благополуччя та
нормальний розвиток дітей визначають майбутнє будь-якої країни [9].
У березні 2016 року була оприлюднена Стратегія Ради Європи по забезпеченню прав дитини (2016–2021), яка
включає значну кількість норм щодо
проблем захисту дітей. На сьогодні в
Україні дуже гостро стоїть проблема захисту дітей, особливо в умовах масового переселення, оскільки часто вони
страждають від недбалого ставлення
батьків, терплять приниження у власній
сім’ї, не відчувають любов і повагу, їх
примушують до важкої фізичної праці,
зустрічаються навіть випадки торгівлі
власними дітьми. Для зменшення порушення прав дітей необхідна консолідація зусиль усього суспільства, грамотна
державна політика та допомога міжнародних організацій.
Також правники зіштовхнулись з
проблемою використання і розуміння
певних термінів в українському праві та
міжнародно-правових актах. Не однозначному трактування підлягає і ключове поняття «дитина», існують різні підходи щодо розуміння права на ім’я, на
батьківське виховання, варто розмежувати визначення контакт з батьками і
спілкування. Все це призводить до зниження рівня захисту немайнових прав
дитини і сприяє певним зловживанням.
Оскільки дитина є повноцінним
членом суспільства, вона відповідно
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права дитини, до стандартів ЄС: огляд проблеми та термінології

має свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим
фактом, що фізична і розумова незрілість вимагає спеціальної охорони і піклування, включаючи належний право-

вий захист. Залежно від віку дитини,
законодавством передбачено різний
обсяг і механізми реалізації її прав. Повноцінний і дієвий захист прав дитини є
обов’язком держави.
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ПРО СТАНДАРТНІ УМОВИ
У БАНКІВСЬКИХ ПРАВОЧИНАХ
Babaskin A. About Standard Conditions in Banking Transactions
Abstract. The legal regulation of standard conditions in the civil law of Ukraine considered. Based on the analysis of the norms of the Ukrainian legislation on standard conditions, the legislation of European countries on standard terms, the Principles of International Commercial Contracts of UNIDROIT and the Principles of European Contract
Law, the author formulates conclusions and proposals on ways to improve the norms of
the Civil Code of Ukraine, concerning the regulation of standard terms of contracts,
including proposals on the definition of standard terms, requirements for their inclusion
in the contract, their interpretation, their invalidity etc.
Key words: standard conditions, standard conditions, general conditions, interpretation of standard
conditions, nullity of standard conditions.
Постановка проблеми. Загальні
умови банківських договорів як правило затверджуються органами управління банків (наприклад, Правлінням у
банках створених у формі акціонерного товариства). Прикладом цього є Загальні умови надання банківських послуг юридичним особам та фізичним
особам — підприємцям ПАТ «Промінвестбанк» [1], та Умови та правила надання банківських послуг ПАТ КБ «При
ватбанк» [2]. Такі умови не мають нормативного значення, однак відступлення від них можливе як правило лише за
рішенням органу, що їх затвердив,
якщо в умовах не встановлено інше.
Зрозуміло, що на практиці вчиняти
банківські правочини на таких умовах
вимушені не тільки фізичні особи, а й
більшість суб’єктів господарювання.
Лише незначене коло клієнтів банків,
перш за все пов’язанні з банками особи,
та клієнти в наданні банківських послуг
яким зацікавлені самі банки, можуть добитися укладення договорів на умовах,
які є відмінними від загальних. Отже,

хоча загальні умови банківських договорів не мають нормативного характеру, та є обов’язковими для банка, що їх
затвердив, на практиці вони стають
обов’язковими і для більшості клієнтів
банків, оскільки банки нав’язують їх останнім при укладенні договорів. У разі
застосування банком загальних умов,
сторони при укладенні договору узгоджують його істотні умови (індивідуальні умови). Укладений договір становить
правочин, зміст якого викладений у
кількох документах, включаючи індивідуальні та загальні умови, про що робиться застереження у тексті договору.
Застосування загальних умов на практиці дає економію часу, оскільки сторонам не потрібно узгоджувати усі умови
договору, та економію документообігу,
оскільки обсяг тексту договору в такому
разі без урахування загальних умов
може не перевищувати одного аркушу.
Разом з тим, в зв’язку з відсутністю належного правового регулювання застосування загальних умов у банків та їх
клієнтів виникають труднощі, пов’язан-
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ні з включенням загальних умов до змісту договору, з їх застосуванням та тлумаченням. Як наслідок цього суди можуть не визнавати загальні умови банків — кредитодавців частиною окремого кредитного договору [3].
Як відомо Цивільний кодекс України
встановлює, що окремі умови договору
визначаються відповідно до типових
умов договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку. Якщо у
договорі не міститься посилання на типові умови, такі типові умови можуть застосовуватись як звичай ділового обороту, якщо вони відповідають вимогам
статті 7 Цивільного кодексу України
(ст. 630 ЦК України). Як бачиться із наведених норм Кодекс не конкретизує
кола суб’єктів, які можуть розробляти та
затверджувати типові умови. Чинне законодавство відносить до таких суб’єктів,
зокрема, державні органи, наприклад,
Кабінет Міністрів України, який має право затверджувати типові умови господарських договорів, застосування яких є
обов’язковим у відносинах між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу всіх форм власності
(ст. 7 Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру») [4]. Ще однією з прогалин вказаних норм Кодексу на думку С. М. Бервено є те, що в них не розкривається зміст
поняття «оприлюднення типових умов
договору» [5, с. 78]. Зазначимо, що в законодавстві інших країн умови оприлюднення такого роду документів як
правило конкретизовано. Наприклад,
опублікування примірних умов договорів у пресі передбачають норми статті 388 Цивільного кодексу Республіки
Казахстан [6], статті 397 Цивільного кодексу Республіки Білорусь [7], статті 443
Цивільного кодексу Республіка Вірме
нія [8]. Відповідно з вищевказаним норми Кодексу не надають належного позитивного регулювання застосуванню загальних умов у банківських правочинах.
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Стан дослідження. До науковців,
які досліджували типові, стандартні (загальні) умови можна віднести О. А. Беляневич, С. М. Бервено, М. І. Брагінского, В. В. Вітрянського, О. С. Іоффе,
Л. Г. Єфімову, О. О. Клочкова, Н. І. Клей
на, Л. А. Лунця, В. В. Луця, В. С. Мілоша,  О. М. Олейник,  С. В. Сарабаша,
М. Г. Розенберга,  К. А. Флейшиц,
Ю. Б. Фогельсона,  Р. О. Халфіну,
А. В. Ципленкову, О. С. Яворську та
багато інших. Разом з тим стандартні
умови до цього часу не мають належного правового регулювання в Цивільному кодексі України. Вказане обумовлює
актуальність теми цієї статті.
Ціллю цієї статті є проведення аналізу правового регулювання стандартних
(загальних) умов в законодавстві європейських країн, Принципах міжнародних комерційних договорів УНІДРУА,
Принципах європейського договірного
права, та формулювання на цій основі
пропозицій щодо вдосконалення норм
Цивільного кодексу України.
Виклад  основного  матеріалу.
Аналізуючи проблеми правового регулювання стандартних умов слід звернути увагу на їх правове регулювання у
законодавстві інших країн, Принципипах міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, та Принципах європейського договірного права. Зазначимо, що у законодавстві Великобританії,
США, Китаю, Грузії, Молдови, Азербайджану та у Принципах міжнародних
комерційних договорів УНІДРУА такі
умови мають назву «стандартних умов»,
а в багатьох європейських країнах (наприклад, Франція, Німеччина, Австрія,
Угорщина) та у Принципах європейського договірного права вони мають
назву «загальних умов». Оскільки такі
умови в значній мірі є результатом
стандартизації господарських операцій,
зокрема, банківських операцій, в цілях
уніфікації термінології вважаємо за доцільне використовувати термін «стандартні умови» щодо умов, які розро-
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бленні заздалегідь суб’єктами підприємницької діяльності для багатократного
використання у різних договорах. Зазначимо, що норми, які регулюють
стандартні умови в одних країнах
увійшли у цивільні кодекси (наприклад,
ГЦУ Німеччини, ЦК Італії, ЦК Люксембургу, ЦК Нідердандів, ЦК Грузії,
ЦК Азербайджану, ЦК Квебеку та ін.),
в інших вони увійшли до спеціальних
законів (наприклад, Ізраїль, Південна
Корея, Іспанія, Португалія, Китай та
ін.), в окремих країнах такі норми є як в
Цивільному кодексі так і окремому законі (наприклад, Німеччина). В законодавстві іноземних країн для кваліфікації
умов як стандартних використовується
дві основні ознаки: попередня підготовка тексту та багаторазове використання
у різних договорах [9, с. 57]. Згідно
§ 305 ГЦУ (Німеччина) загальними
умовами правочинів є усі умови договору, які заздалегідь сформульовані в
розрахунку на багаторазове використання в договорах, про які одна сторона договору (сторона яка використовує
загальні умови) повідомила іншій стороні при укладенні договору. Не має
значення, чи являють собою такі положення зовнішньо відокремлену частину
договору, або вони включені в документ, що містить текс договору, та яким
шрифтом вони виконанні, в якій формі
укладено договір [10]. Згідно статті 342
Цивільного кодексу Грузії стандартними є умови договору, які є заздалегідь
сформульовані, призначені для багатократного використання, які одна сторона (що робить пропозицію іншій стороні) та за допомогою яких мають бути
встановлені правила, які відрізняються
від встановлених законом або заповнюючи їх. Якщо умови договору детально
визначенні сторонами таки умови не є
стандартними. Умовам, які беспосередньо узгодножені сторонами, надається
перевага перед стандартними умовами [11]. Схожі за змістом визначення
поняття «стандартні умови» міститься і

в законодавстві інших країн (наприклад, ст. 417 ЦК Азербайджану [12],
ст. 356 ЦК Туркменістан [13], ст. 712
ЦК Молдови [14]. Зрушило в сторону
регулювання стандартних умов у відносинах споживчого кредитування і законодавство РФ. Так згідно статті 5 Закону Російської Федерації від 21 грудня
2013 р. N 353-ФЗ «Про споживчий кредит (позику)» договір споживчого кредиту (позики) складається з загальних
умов і індивідуальних умов. Загальні
умови договору споживчого кредиту
(позики) встановлюються кредитором
в односторонньому порядку з метою
багаторазового застосування. В індивідуальні умови договору споживчого
кредиту (позики) можуть бути включені
інші умови. Якщо загальні умови договору споживчого кредиту (позики) суперечать індивідуальними умовами договору споживчого кредиту (позики),
застосовуються індивідуальні умови договору споживчого кредиту (позики) [15].
Використання стандартних умов також
передбачає стаття 2.1.19 Принципів
міжнародних комерційних договорів
УНІДРУА (2010 р.), яка визначають
останні як положення, що підготовлені
однією стороною попередньо для загального і неодноразового використання і фактично застосовувані без переговорів з іншою стороною. При цьому
відповідно до статті 2.1.20 вказаних
Принципів умова, включена в число
стандартних, і яка має такий характер,
що інша сторона не могла б розумно
його очікувати, не має сили, при цьому
ця умова не було явно прийнято цією
стороною [16]. В свою чергу норми
статті 2.209 Принципів європейського
договірного права визначають загальні
умови договору як умови, які були заздалегідь сформульовані для невизначеної кількості контрактів певного характеру та які не були індивідуально
узгоджені між сторонами [17].
Як вказує О. О. Клочков стандартні
умови встановлюються заздалегідь для
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багаторазового використання і утворюють у своїй сукупності особливу стандартну частину договору, що відрізняється від індивідуальної частини договору, яку сторони погоджують в ході
переговорів з урахуванням обставин
окремого випадку [18]. З приводу правової природи стандартних умов у банківських правочинах слід звернути увагу на правову доктрину Швейцарії. Згідно останньої такі умови самі по собі не
створюють зобов’язальних відносин
між банком та його контрагентом. Вони
вступають в силу для сторін лише у разі
укладення, останніми відповідного договору. Тому такі умови не мають нормативної сили. Вони можуть бути лише
доповненням до укладеного сторонами
договору. При цьому вони базуються
на принципі свободи договору. Відповідно з цим, якщо такі умови застосовуються у відносинах банка та клієнта,
сторони можуть виключити певні правила з них шляхом [19].
Як вказують науковці стандартні
умови є частиною договору, що укладений за взаємною згодою, однак вони
сформульовані лише однією із сторін,
а інша сторона не може змінити їх
зміст. Зазначене свідчить про звуження
в даному випадку свободи договору.
Використання стандартних умов однією із сторін також є фактором, який
може мати негативний вплив на збалансованість умов договору, оскільки зміст
стандартних умов визначається тим,
хто їх пропонує [20, с. 64–72]. Як наслідок цього, законодавство багатьох країн
встановлює особливі вимоги щодо
включення до стандартних умов положень незвичайного змісту. Наприклад,
стаття 864а ЗЦУ Австрії встановлює,
що положення незвичайного змісту в
загальних положеннях комерційних
або контрактних форм, що використовуються договірною стороною, не повинні стати частиною договору, якщо
вони є невигідними для іншої сторони,
і в цих обставинах, зокрема зовнішній
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вигляд документа, не потрібно враховувати, якщо тільки одна сторона спеціально не вказала інше [21]. За законодавством Італії для включення положень незвичайного змісту в загальні
умови потрібна окрема письмова згода
контрагента. Одним із прикладів цього
є стаття 1341 Цивільного кодексу Італії [22]. Згідно статті 2.1.20 Принципів
міжнародних комерційних договорів
УНІДРУА умова, включена в число
стандартних, яка має такий характер,
що інша сторона не могла б розумно її
очікувати, не має сили, якщо така умова
не було явно прийнято цією стороною.
При цьому при встановленні, чи має
умова такий характер, необхідно брати
до уваги його зміст, формулювання і
спосіб вираження [23].
В цілому, оскільки при застосовуванні «стандартних умов» можливе порушення дисбалансу прав та обов’язків
сторін при використанні виникає проблема захисту таких прав. В законодавстві країн, що регулює стандартні умови договорів ця проблема вирішується
шляхом визначення підстав для визнання таких умов недійсними або нікчемними. Саме таким шляхом йде законодавець країн, де існує регулювання
стандартних умов договору. Так згідно
Закону Німеччини «Про регулювання
загальних умов» (1976 р.) клієнт банку
має засоби захисту, засновані на справедливій оцінці загальних умов. Наприклад, згідно з цим законом «положення
загальних умов у договорі недійсні,
якщо і оскільки вони нерезонно погіршують становище сторони договору
всупереч вимогам добросовісності».
Таке погіршення презюмується у разі
наявності сумнівів, якщо відповідне положення: — «несумісне з фундаментальними положеннями, що формують
основу законодавчого правила, від якого таке положення відхиляється, або —
послаблює фундаментальні права і
обов’язки, що виникають внаслідок
природи договору, в такій мірі, що до-
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сягнення загальноприйнятою договірної мети виявляється під загрозою». Поряд з матеріально-правовими критеріями зазначений закон надав процесуальні засоби захисту проти нечесних положень в загальних умовах договорів
(в тому числі і в сфері банківської діяльності), згідно з якими положення могли визнаватися недійсними не тільки
inter partes — у відносинах між сторонами певного договору, але і contra
omnes — щодо невизначеного кола
зацікавлених осіб. Наприклад, Асоціації споживачів надавалось право подати позов про визнання недійсними
певних положень загальних умов, поряд з цим такого роду положення могли оскаржуватися і конкурентами відповідного інституту на підставі законодавства про конкуренцію [24].
На думку О. О. Клочкова, через те,
що стандартні умови визначаються однією із сторін договору, в них не відображаються реальна воля усіх контрагентів. Відповідно з цим умови договору, що узгодженні в індивідуальному
порядку мають перевагу над стандартними умовами [25]. Зрозуміло, що в такому випадку питання щодо тлумачення стандартних умов набуває особливого значення. В європейських країнах
розповсюджений такий вид тлумачення як «contra proferentem». Згідно останнього стандартні умови слід тлумачити
на користь контрагента сторони, яка
підготувала проект договору або запропонувала формулювання відповідної
умови. Таке тлумачення спочатку виникло в англійському праві, і грунтовалось
на розумінні того, що людина відповідає за двозначність свого вираження [26, с. 112–113]. На цей час таке тлумачення характерно для законодавства
Німеччини, Австрії, Португалії, Квебеку (Канада). Законодавство вказаних
країн також надає перевагу умовам, що
були індивідуально узгодженні, над
стандартними умовами. Згідно з законодавства Іспанії індивідуальна домов-

леність має перевагу перед стандартними умовами, якщо стандартні умови не
є вигіднішими для сторони, що приєдналася [27, с. 250]. Схожі норми стосовно договорів підряду містить і стаття 1342 Цивільного кодексу Італії [28].
На цей час такі положення також встановленні у статті 4.6 Принципів між
народних  комерційних  договорів
УНІДРУА [29] та статті 5.103 Принципів європейського договірного права [30]. Крім того в статті 5.104 Принципів європейського договірного права
встановлено, що умови договору, які
були окремо узгоджені, мають переважну силу над таким, що окремо не
узгоджувались [31].
Висновки. Застосування стандартних умов в Цивільному кодексі України
належним чином не врегульованне. На
думку автора, доцільно було б надати
належне позитивне регулювання інституту «стандартних умов» доповнивши
Цивільний кодекс України нормами наступного змісту:
«Стандартні умови договору
Стандартними є умови договору, які
заздалегідь сформульовані суб’єктом
підприємницької діяльності з розрахунку на багаторазове використання в договорах, про які одна сторона договору
(сторона яка використовує стандартні
умови) повідомила іншій стороні при
укладенні договору. Не має значення, чи
являють собою такі положення зовнішньо відокремлену частину договору, або
вони включені в документ, що містить
текст договору, та яким шрифтом вони
виконанні. Якщо умови договору погодженні сторонами, вони не є стандартними умовами договору. Умови, що погодженні сторонами в процесі переговорів, мають переважну силу над стандартними умовами договору.
Стандартні умови стають частиною
договору за умови, що в укладеному договорі є посилання на стандартні умови, і інша сторона мала можливість ознайомитись з ними в момент укладення
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договору або до такого моменту. Стандартні умови, які містять незвичайні положення для договорів відповідного
виду, стають частиною договору, якщо
сторона яка пропонує такі положення
окремо чітко вкаже іншій стороні на
такі положення. Тягар доведення факту
ознайомлення іншої особи з стандартними умовами, у т. ч. з незвичайними
положеннями покладається на особу,
яка використовує стандартні умови.
Тлумачення стандартних умов
Якщо зміст стандартних умов є незрозумілим, він тлумачиться на користь
контрагента сторони, яка використовує
стандартні умови.
Недійсність стандартних умов
Недійсною є стандартна умова договору, яка включена до договору, якщо
вона суперечить принципам справедливості, добросовісності, розумності.
При цьому повинні бути прийняті до
уваги обставини, при наявність яких
були внесені в договір ці умови, взаємні

інтереси сторін та інше. Визначення характеру стандартних договірних умов
не повинне відноситися до визначення
предмета договору або до відповідності
ціни або винагороди, з одного боку, і
умов постачання товарів, виконання робіт, надання послуг—з іншої сторони у
тій мірі, в якій умови договору сформульовані чітко і ясно. Підстави визнання недійсними стандартних умов договору у відносинах з споживачами встановлюється законом».
Наслідки невключення в договір
або недійсності стандартних договірних умов
Якщо стандартні договірні умови не
стали невід’ємною частиною договору
або є недійсними повністю або частково, договір є дійсним в решті частин.
В тій мірі, в якій стандартні договірні
умови не стали невід’ємною частиною
договору або в якій вони є недійсними,
зміст договору регулюється положеннями законодавства».
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Abstract. The study of competitive advantages is of great importance for the company
management, since the development of organization inevitably involves competition and
struggle in the market with other manufacturers and suppliers of similar products. Competitive resistance of the enterprises is a prerequisite that determines the extent of competitiveness implementation. Fierce competition between the manufacturers makes the
company pay attention to forming and maintaining competitive advantages. It is known
that the competitiveness is affected by many factors, among which a special place is given
to competitive advantage. The basis for competitive advantage, therefore, is the unique
assets of the company or special competence in the areas of activity that are important
for the business. Competitive advantages are usually implemented at the level of strategic
business units and are the basis of business (competitive) strategy of the company.
The author offers a solution: approaches to the interpretation of the concept of «competitive advantage» have been considered and generalized; relationship between the categories «competitive advantage», «competitiveness» and «competitive position» has been
established. Key success factors as the main reference point in shaping a sustainable
competitive advantage of enterprises have been suggested and justified.
Key words: competitive advantage, competitive position, competitiveness.
Problem statement. One of the main
tasks in business activity of enterprises is
reaching strong, sustainable competitive
advantages, being, perhaps, the most important categories of the market economy,
which in their turn allow the company to
timely and effectively adapt to the changing conditions of the market environment,
to confront the economic crisis, survive
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and develop even under adverse macroeconomic conditions.
Lack of new conceptual developments
and theoretical and methodological provisions to address the issues of ensuring
competitive advantage is a testament to
the relevance and the need to study the
problems of ensuring competitive advantages of companies.
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Analysis of recent research and
publications.Such prominent economists
as M. Porter, A. Thomson, L. Bielykh,
A. Yudanov, R. Fatkhudynov, O. Tereshchenko, K. Lemish, E. Andriievska,
O. Amosha and others have been studying
the problem of ensuring competitive advantage of enterprises. However, the scientists and practitioners have no single approach to the formation of mechanism of
their ensuring. The lack of the reference
points with regard to their formation causes necessity of this problem consideration.
Research objective.
1) clarification of the meaning of
«competitive advantage» concept essence,
the research has been conducted and
measures of their ensuring in the company have been elaborated;
2) relationship between the categories
«competitive advantage», «competitiveness» and «competitive position» has been
considered and established;
3) key success factors as the main reference point in shaping a sustainable competitive advantage of enterprises have
been suggested.
Research materials. It is commonly
known that competition is an important
attribute of market economy. The market
itself, its action mechanism cannot normally exist without advanced forms of
competition.
There are many definitions of competition. «Competition is a rivalry between
business entities in achieving the same
goal at a certain time in the market domain» [1, p. 123]. Competition is also understood as a freedom of choice, which is
implemented in the form of attempt to
obtain a certain money income for oneself. Competition means that:
1) a large number of independent buyers and sellers of any products or a particular resource operate in the market;
2) buyers and sellers freely enter and
leave any market.
Therefore, there is no need to prove
that competition is not the consequence

of market economy, but its essence, reason. Competition determines the mechanism of progressive development of the
history of humanity not only in economic
terms but also in humanitarian, since while
creating new needs and mechanisms to
meet them it makes humanity realize its
purpose more profoundly.
However, due to objectiveness of tendencies of competition strengthening the
ability to compete and ability to achieve
competitive advantage become increasingly important for commercial success of
the company.
It is wrong to associate competitive advantages with potential capabilities of the
company. Unlike capabilities, it is a fact
that is recorded because of real and obvious benefits of the customers. One may
have the latest technology, better than the
competitors have, more qualified staff, but
have worse economic indicators. In this
case, the first advantages cannot be regarded as competitive advantage. They are just a
prerequisite for formation of future competitive advantages with regard to the competitor. Therefore, competitive advantages
are the main goal and the result of economic activity in the practice of business.
In the economic literature, competitive
advantages are often identified with the
capabilities to manage the available resources, i.e. its competitiveness. It should
be noted that this analogy is for a good
reason, because the content of competitiveness is often interpreted as the ability
to stay ahead of rivals in achieving set
goals. However, there is a cause-and-effect
difference between these concepts. Competitiveness is the result that captures the
presence of competitive advantages; competitiveness is not possible without the latter [2]. But the presence of some competitive advantages does not mean an automatic advantage. Only taken as a whole
they can influence the choice of the optimal solution. In addition, competitiveness
is affected by strategic and tactical changes
in the market that are not related to the
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company activity (changes in demand, demographic transitions, natural disasters,
etc.). «Comparison of these concepts explains active interest in studying the nature
of competitive advantages» [3].
One of the main problems today with
regard to the issue of competitiveness of
enterprises is the very ability to maintain
the competitive advantage. Competitive
advantages are not eternal; they are gained
and held only at continuous improvement
of all areas of activity, being labor intensive and usually expensive process. Ability
to preserve competitive advantage depends on several factors: sources of competitive advantages, in which case competitive advantages are divided into two
types: high rank advantages (associated
with the company’s high reputation, qualified personnel, patents, conducting longterm research and development activity,
developed marketing based on advanced
technology, modern management, longterm relationships with customers, etc.)
are preserved for a longer time and allow
reaching higher profitability; low rank advantages (associated with low-cost labor,

availability of raw materials sources, etc.)
are not as stable, since they can be replicated by competitors; obviousness of
competitive advantage sources — if certain sources of advantages are available
(cheap raw materials, some technology,
dependence on particular suppliers), it increases the likelihood that competitors will
attempt to deprive the firm of these benefits; innovations — in order to hold a
leading position, time of innovations introduction should be at least equal to or
shorter than the terms of their possible
repetition by competitors. Innovative process allows the companies to move to the
realization of competitive advantages of
higher rank and increase the number of
their sources; abandonment of existing
competitive advantage for the new one
creates barriers to imitators.
An important point in carrying out reforms to improve competitiveness of the
enterprise is the choice of their implementation method. A number of domestic and
foreign works offer to proceed from the
so-called cycle of firm competitive advantage — FCA (Fig. 1) [4].

Key success
factors

TIME
Origination

Acceleration

Slowdown

Maturity

Decline

Fig. 1. Life cycle of the company’s competitive advantage [4].

According to Fig. 1 we see that the
competitiveness status of the enterprise is
different at each stage. But when it moves
to the so-called maturity, i.e. becomes per-
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manent, it is deemed that the time has
come for reforms. bBut this approach may
lead to a situation in which the reforms
will bring nothing. The fact is that because
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of the time difference of events change
that occur in the parameters that affect
competitiveness of the enterprise at the
stage of the overall maturity, some of
them will be in the state of decline and it
will take much time to change them.
Therefore, in accordance with the adopted
company’s development strategy it is necessary to monitor changes of each factor,
which, as noted above, are divided into internal and external.
The sources of competitive advantages are varied, but often they are based on:
1) operating efficiency, i.e. conducting
similar activities better than the competitors do (quality of service or products,
working hours, location, servicing rate,
advantage in expenses, etc.);
2) strategic positioning, i.e. conducting
individual activities as opposed to the
competitors, or similar activities, but in
different ways. Strategic positioning is
based on the advantage, beyond the reach
of competitors (key competitive advantage). This may be the uniqueness of
product or service, trademark image, technological leadership, unique combination
of activities, etc. Consequently, the company’s offer should be significant to consumers to be classified as competitive advantage. However, the degree of significance is different.
The foundation to search for competitive advantages is the analytical work on
the study of the status and tendencies of
the market development in general and
competitors’ activity in particular. In this
regard, special attention should be paid to
diagnostics of the main features of the
competitive environment, factors that determine its activity. These analytical procedures allow assessing the chances of the
company in a particular target segment;
create conditions for the efficient use of
available resources in the process of interaction with competitors.
Positioning with regard to competitors is one of the most important issues
in any marketing strategy. Position is a

properly chosen start for race in the competitive struggle.
The most promising way to determine how strongly the company maintains its competitive position is a quantitative assessment compared to the competitors of each of the key success factors and each significant indicator of
competitive strength.
Key success factors are typical factors
of the branch that bring it advantages.
Different branches require different key
success factors. Moreover, they are not
the same even for the same branch, since
they can change over time. «Revealing
key success factors (KSF)» [6], operating
in the near future, and determining the
most important ones among them constitute a great deal of work on strategic
planning. In the process of analysis of
the branch and competitive analysis, key
success factors and competitive criteria
are revealed that subdivide the market
participants into leaders and outsiders.
Studying the competitors and their comparative evaluation makes the basis for
identification of advantages and capabilities of major rivals [7].
The first step is to compile a list of key
success factors in the industry and the
most important indicators of their competitive advantages or disadvantages (usually 6–10 indicators are enough).
The second stage involves evaluation
of the firm and its competitors according
to each indicator.
The third step consists in summing up
of each rival’s strengths and calculation of
summary indicators of their competitive
strength.
The fourth step — conclusions on the
extent and degree of the competitive advantage or disadvantage and identification
of those areas where the firm’s position is
stronger or weaker.
Formation of competitive advantages
in the wide sense is transformed into the
task of the management system adaptation to changes in competitive environ-
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ment that allows you to quickly and accurately identify the direction of competitiveness improvement. Solution of this
challenge is complicated by the fact that
the achieved success in the market without
constant and targeted work will be surpassed over time by the respective competitors. This circumstance determines the
approach to the company management
that would not only ensure the process of
adaptation, but also create the conditions
for the effective functioning on a permanent basis. The very achievement of competitive advantages is ensured by systematic monitoring of orientation of external

and internal factors influence on competitiveness of the firm.
Conclusions and perspectives for
further research. The meaning of «competitive advantage» concept essence has
been clarified, the research has been conducted and measures of their ensuring in
the company have been elaborated. Relationship between the categories «competitive advantage», «competitiveness» and
«competitive position» has been considered and established. Key success factors
as the main reference point in shaping a
sustainable competitive advantage of enterprises have been suggested.
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Sloma V. M. Solidary Civil Legal Obligations
Abstract. The article is devoted to the research of the Civil Legal solidary obligations
legal essence as a kind of commitment with the subjects’ plurality. The author considers
theories of the solidary obligation substance i.e. the theory of unity and the theory of
plurality.
A solidary obligation or a solidary claim arises in cases established by the contract or by
law particularly in case of indivisibility of the obligation subject.
A solidary commitment is an obligation with a special nature to require creditors’ and
debtors’ liability.
The article describes types of solidary commitments: active (multiplicity on the creditor’s
side), passive (multiplicity on the debtor’s side) and mixed (multiplicity both on the
creditor’s and debtor’s side). Solidarity on the creditor’s side means everyone’s eligibility
for the whole commitment subject. Likewise, solidarity on the debtors’ side is everyone’s
obligation to fulfill the obligation in general (the indivisibility of the requirement and the
indivisibility of the debt).
Key words: a solidary commitment, a creditor, a debtor, an active plurality, a passive plurality.
Вступ. Мета (призначення) множинності осіб у зобов’язанні полягає у
реалізації трьох завдань: визначити обсяг прав та обов’язків кількох кредиторів (боржників), тобто поділити між
ними об’єкт зобов’язання; визначити
порядок виконання зобов’язання; забезпечити відносну самостійність тих осіб,
які утворюють множинність, у відносинах з протилежною стороною [1, с. 32].
Одним із цивільно-правових зобов’язань з множинністю суб’єктів, яке
має переваги для кредитора та обмеження для боржника, є солідарне зобов’язання.
Солідарні зобов’язання, як різновид
цивільно-правового зобов’язання з мно
жинністю осіб, досліджували такі вчені:
Г. Г. Гриценко, С. Н. Єрмолаєв, В. В. Ку
лаков, О. О. Отраднова, С. В. Сарбаш,
К. А. Сердюков, Д. В. Трут та інші.

Метою даної статті є дослідження
правової природи солідарного зобов’язання та його видів.
Виклад основного матеріалу. Зобов’язання з множинністю суб’єктів були
відомі ще римському праву і розподілялися на часткові та солідарні. У випадку,
коли предметом сукупних зобов’язальних правовідносин була подільна річ, в
силу вступала правова передумова (presumption juris), що маються на увазі роздільні сукупні зобов’язальні правовідносини чи «obligation plurim pro parte
rata» — зобов’язання великої кількості
осіб, але з точно визначеними вимогами
та боргами. У роздільних сукупних зобов’язальних правовідносинах кожен
кредитор мав право отримати стільки,
скільки йому «pro parte rata» належало, а
кожен боржник повинен був виплатити
стільки, скільки «pro parte rata» був винен.
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Солідарні зобов’язання або неподільні зобов’язальні правовідносини
виникали, коли на стороні кредитора і
на стороні боржника була велика кількість осіб, але при цьому будь-який кредитор мав право отримати за всіма вимогами (in solidum) від імені всіх, відповідно будь-хто з боржників повинен
був виплатити весь борг, який також
обтяжував всіх [8, с. 205].
У свою чергу солідарні зобов’язання
поділялися на кореальні та солідарні у
прямому розумінні.
Під кореальними римляни розуміли
єдине зобов’язання з кількома суб’єктами від боржника і кредитора. Були випадки, коли з тих чи інших міркувань
декілька осіб бажали постати кредиторами, але так, щоб кожен з них мав усі права самостійного кредитора (міг одержувати платіж, подавати позов тощо) і щоб
платіж одного погашав вимогу інших, а
подання позову одним позбавляло права
на позов інших. Аналогічні бажання можуть висловити декілька боржників.
Солідарним зобов’язанням у прямому розумінні вважалася сукупність зобов’язань, які дорівнювали кількості
учасників. Підставою такого зобов’язання міг бути закон, а саме зобов’язання мало місце у тих випадках, коли скоювалося групове пограбування або крадіжка; з метою посилення відповідальності за ці види злочину встановлювалося: кожен з його учасників зобов’язаний сплатити потерпілій особі штраф
у повному розмірі. Сплата одним із
боржників не звільняла від цього зобов’язання інших. Потерпілий одержував суму штрафу стільки разів, скільки
налічувалося злочинців [4, с. 241–242].
Варто зазначити, що стосовно правової природи солідарних зобов’язань
існують певні розбіжності. У науці виділяють дві теорії щодо сутності солідарного зобов’язання: теорія єдності та теорія множинності.
Деякі автори вважають, що солідарне зобов’язання не відзначається єдні-
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стю, що насправді тут має місце множинність зобов’язань. Так, А. А. Павлов
вказує, що в межах солідарності існує
стільки окремих зобов’язань, скільки є
боржників (при пасивній солідарності)
чи кредиторів (при активній солідарності) [7, с. 75].
Інші автори вважають, що у даному
випадку має місце єдине зобов’язання.
Зокрема, К. А. Сердюков зазначає, що
зобов’язання з множинністю осіб — це
єдине зобов’язання, суб’єкти якого (або
один з них) представлені декількома
особами [10, с. 56].
Аналогічну позицію висловив і
В. В. Кулаков, який зазначив, що при
солідарній множинності сукупності
правовідносин немає — має місце лише
ускладнення суб’єкта [3, с. 105].
Ми погоджуємось з думкою тих науковців, які вважають солідарне зобов’язання єдиним зобов’язанням. У даному
випадку участь у зобов’язанні декількох
суб’єктів не змінює кількості сторін зобов’язання, тобто у зобов’язанні залишається один кредитор та один боржник.
Дане правило передбачене і у ч. 2 ст. 510
ЦК України, відповідно до якої у зобов’язанні на стороні боржника або кредитора
можуть бути одночасно кілька осіб.
Солідарна множинність може існувати як на стороні боржника, так і на
стороні кредитора. Відповідно до ст. 541
ЦК України солідарний обов’язок або
солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов’язання.
У найбільш загальному вигляді солідарність на стороні кредиторів означає
правомочність кожного щодо всього
предмета зобов’язання в цілому, а на
стороні боржників — обов’язок кожного щодо виконання зобов’язання в цілому (неподільність вимоги і неподільність боргу). При цьому, звичайно, не
може відбуватись множення самого
предмета зобов’язання у тому розумінні, щоб кожен кредитор отримав вико-
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нання в цілому і кожен боржник здійснив виконання в цілому [9].
Передбачена законом можливість
встановлення солідарного зобов’язання
має на меті надати зобов’язанню з множинністю осіб забезпечувальну функцію солідарного зобов’язання. Забезпечувальна функція полягає у можливості
вибору для кредитора зі всіх солідарних
боржників найбільш спроможного, у
можливості пред’явлення йому вимоги
не в частині, а в повному обсязі зобов’язання, а також у можливості залучення
інших солідарних боржників у випадку,
якщо вибраний боржник не виконає
зобов’язання у повному обсязі. Забезпечувальна функція солідарного зобов’язання не породжує окремого забезпечувального зобов’язання, а лише збільшує
можливість виконання солідарного зобов’язання [2, с. 146].
Д. В. Трут визначає солідарні зобов’язання як різновид цивільно-правових зобов’язань з множинністю осіб, які
характеризуються тим, що в разі солідарної вимоги кредиторів (солідарних
кредиторів) кожен з них має право
пред’явити боржникові вимогу в повному обсязі, а в разі солідарного обов’язку
боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання
обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від
будь-кого з них окремо [11, с. 51].
Отже, солідарне зобов’язання — це
зобов’язання з особливим характером
вимоги кредиторів і відповідальності
боржників.
При пред’явленні вимоги у солідарному зобов’язанні кредитор визначає
також і обсяг виконання, зокрема, якщо
вимога пред’являється до декількох
боржників, то визначається обсяг виконання зобов’язання кожним. У даному
випадку мова йде про так звану єдність
суб’єктів солідарного зобов’язання, що,
в свою чергу, надає кредитору впевненість у можливості реального виконання зобов’язання, а боржнику — впевне-

ність у тому, що він виконує зобов’язання належному кредитору.
Як вже зазначалося, солідарні зобов’язання з множинністю осіб можуть
бути активними (множинність на стороні кредитора), пасивними (множинність на стороні боржника) та змішаними (множинність як на стороні кредитора, так і на стороні боржника).
Прикладом активної множинності є
ст. 542 ЦК України, відповідно до ч. 1
якої у разі солідарної вимоги кредиторів
(солідарних кредиторів) кожний із кредиторів має право пред’явити боржникові вимогу у повному обсязі. До
пред’явлення вимоги одним із солідарних кредиторів боржник має право виконати свій обов’язок будь-кому із них
на свій розсуд.
Щодо пасивної множинності, то
відповідно до ч. 1 ст. 543 ЦК України у
разі солідарного обов’язку боржників
(солідарних боржників) кредитор має
право вимагати виконання обов’язку частково або у повному обсязі як від усіх
боржників разом, так і від будь-кого з
них окремо.
У даному випадку кредитор пред’являє один позов, не дивлячись на те, що
боржників є декілька. Як зазначає
С. В. Сарбаш, для кожного з боржників
солідарність означає, що жоден з них
не може відмовлятися від звернення
стягнення, посилаючись на бездіяльність інших боржників або необхідність залучення до зобов’язання інших
солідарних боржників [9].
Якщо ж солідарна множинність виникне на обох сторонах одночасно, то
порядок виконання такого зобов’язання
поєднує в собі два розглянутих вище
порядки, тобто кожен з кредиторів
може вимагати виконання в повній мірі
від кожного боржника.
Солідарна множинність може існувати не лише в договірних, але й у деліктних зобов’язаннях, зокрема у випадках завдання шкоди кількома суб’єктами або кільком суб’єктам. Варто зазна-
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чити, що у деліктних зобов’язаннях активна множинність зустрічається не часто. Як зазначає О. Отраднова, один із
небагатьох прикладів, коли у деліктних
зобов’язаннях можна говорити про активну множинність, є випадки заподіяння шкоди майну, що належить кільком особам на праві спільної власності.
В цьому випадку розмір відшкодування
прив’язується не до осіб-співвласників,
а до вартості знищеного чи пошкодженого майна. Незалежно від того, скільки
власників є у майна, делінквент зобов’язаний відшкодувати завдану майнову
шкоду в повному обсязі. Але якщо власників майна декілька, то сума відшкодування розподіляється між всіма власниками-потерпілими [5, с. 31].
Частішими у деліктних зобов’язаннях є випадки саме пасивної множинності. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 1190
ЦК України особи, спільними діями
або бездіяльністю яких було завдано
шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. Відповідно до
п. 3 Постанови Пленуму Верховного
суду Україні від 27 березня 1992 року
№ 6 «Про практику розгляду судами
цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» особи, які спільно
заподіяли шкоду, тобто заподіяли неподільну шкоду взаємопов’язаними, сукупними діями, або діями з єдністю наміру, несуть солідарну відповідальність
перед потерпілими. У такому ж порядку
відповідають володільці джерел підвищеної небезпеки за шкоду, заподіяну
внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки іншим особам. Питання про відповідальність за шкоду,
заподіяну при цьому самим джерелам
підвищеної небезпеки кожного із їх володільців перед іншим з них, вирішується за правилами ст. 440 ЦК: шкода,
заподіяна одному з володільців з вини
іншого — відшкодовується винним;
при наявності лише вини володільця,
якому заподіяна шкода, вона йому не
відшкодовується; при наявності вини
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обох володільців — розмір відшкодування визначається відповідно до ступеня вини кожного; при відсутності вини
володільців у взаємному заподіянні
шкоди — жоден з них не має права на
відшкодування.
Солідарність обов’язку відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому,
означає, що потерпілий вправі
пред’явити вимогу про повне або часткове відшкодування як до всіх делінквентів разом, так і до будь-кого з них
окремо. В разі відшкодування заподіяної шкоди будь-яким із делінквентів,
правовий зв’язок між всіма делінквентами та потерпілим припиняється. Припиняється він в тому числі і для тих делінквентів, які не здійснювали відшкодування шкоди потерпілому [6, с. 80].
Як зазначає О. Чернілевська, зобов’язанням з відшкодування шкоди,
завданої спільно кількома особами,
притаманні як загальні умови виникнення (власне шкода, причинний зв’язок між діянням і шкодою, протиправність поведінки усіх солідарних боржників і вина усіх солідарних боржників,
за винятком прямо передбачених законом випадків), так і спеціальні. До останніх слід віднести:
1) шкода повинна бути заподіяна не
менше, ніж двома особами. При цьому
у діянні кожної з них повинні бути присутні усі загальні умови виникнення
будь-якого зобов’язання з відшкодування шкоди;
2) дії та/або бездіяльність, якими
завдано шкоди, повинні бути взаємопов’язаними, сукупними й мати наслідком неподільну відповідальність усіх
боржників. Наявність цих двох зв’язків
свідчить про те, що шкода заподіяна
спільно поведінкою кількох співборжників [12, с. 61].
Отже, солідарне зобов’язання є єдиним зобов’язанням з ускладненням
суб’єктного складу. Ознаками солідарних зобов’язань є єдність предмета зобов’язання, а також пов’язаність солі-
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дарних кредиторів і боржників особливими зв’язками.
При цьому, активна солідарність у
зобов’язанні надає кредиторам можливість отримати виконання від одного

або декількох боржників, а пасивна
множинність надає кредитору можливість вибрати того боржника, який з
найбільшою вірогідністю належним
чином виконає зобов’язання.
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МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ:
СУЧАСНИЙ СТАН
ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Kravchenko M. G. The Mechanism of Adaptation of the Ukrainian Legislation to
the EU Legislation in the Field of Household Waste Management: the Current
State and Directions of Improvement
Abstract. The article is devoted to the research of the current state and directions of
improvement of the mechanism adaptation of Ukrainian legislation to the EU legislation
in the field of household waste management. To achieve this research goal, the author
solves the following research tasks: the regulatory regulation of the mechanism of adaptation of Ukrainian legislation to the EU legislation is researched; the main problems
related to the functioning of the mechanism of adaptation of Ukrainian legislation to the
EU legislation in the field of household waste management analyzed. The range of subjects of the public administration of Ukraine that are to be involved in adaptation work
in the field of household waste management and their role in the functioning of the
mechanism of adaptation of Ukrainian legislation to the EU legislation is defined. The
author concludes that the existing mechanism of adaptation of the law cannot effectively solve practical problems that arise in connection with the implementation of work
on adaptation of legislation. Given this objective, it is necessary to regulate it comprehensively and qualitatively, taking into account those needs that require the process of adaptation of legislation.
Key words: legislation adaptation mechanism, domestic waste, Ukrainian legislation, European
Union, Association Agreement.
Постановка проблеми. Сьогодні в
Україні проводиться масштабна робота
із адаптації законодавства України до
законодавства ЄС. Ключовим документом, який визначає основні напрями
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є
Угода про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [1]. Ця Угода передбачає проведення адаптації національного законодавства України до

права ЄС у багатьох сферах. Однією із
таких сфер є сфера управління відходами та ресурсами, яка визначена у п. «е»
ст. 361 згаданої Угоди. Безперечно,
вона стосується управління всіма видами відходів, у тому числі побутовими.
Підписання зазначеної Угоди, з однієї сторони, визначило новий рівень
співпраці України та Європейського Союзу, а з іншої сторони, передбачає створення дієвого механізму проведення
адаптаційних робіт. Аналізуючи сучасний стан адаптації законодавства України до законодавства ЄС в цілому і у сфе-
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рі управління побутовими відходами зокрема можна стверджувати наступне:
1) адаптаційні роботи характеризуються їх безсистемністю, невпорядкованістю, відсутністю єдиного налагодженого, ефективного механізму їх
здійснення;
2) відсутня налагоджена співпраця
як між безпосередніми виконавцями
цих робіт, а зокрема, суб’єктами публічної адміністрації України, так і між законодавчою та виконавчою гілками державної влади, адже окремі заходи із
адаптації вимагають внесення змін і доповнень до законів України, які на сьогодні не реалізовані;
3) недотримуються офіційно визначені строки проведення адаптаційних
робіт і зокрема у сфері управління побутовими відходами в Україні;
4) до адаптаційних робіт не залучаються провідні спеціалісти у відповідних сферах, що позначається на якості
пропозицій про внесення змін і доповнень до законодавства України тощо.
Таким чином, об’єктивно необхідний якісний, ефективний, налагоджений механізм адаптації законодавства
України до законодавства ЄС в цілому
та у сфері управління побутовими відходами зокрема.
Мета статті. Метою цієї статті є дослідження сучасного стану та напрямів
вдосконалення механізму адаптації законодавства України до законодавства
ЄС у сфері управління побутовими відходами. Для досягнення цієї дослідницької мети необхідно вирішити наступні дослідницькі завдання: 1) дослідити нормативне регулювання механізму адаптації законодавства України до
законодавства ЄС; 2) проаналізувати
основні проблеми пов’язані із функціонуванням механізму адаптації законодавства України до законодавства ЄС у
сфері управління побутовими відходами; 3) визначити коло суб’єктів публічної адміністрації України, які мають
бути залученими до адаптаційних робіт
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у сфері управління побутовими відходами та їх роль у функціонуванні механізму адаптації законодавства України
до законодавства ЄС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика пов’язану із відходами, ступенем відповідності нормативного регулювання поводження з відходами в Україні світовим, а зокрема європейським стандартам була предметом
дослідження багатьох українських дослідників, а зокрема: В. І. Андрейцєва,
Г. І. Балюк, Л. О. Бондар, А. П. Гетьмана, Т. Г. Ковальчук, М. В. Краснової,
Е. В. Позняк, Т. О. Третяка, Ю. С. Шем
шученко, М. В. Шульги та ін.
Важливий внесок у розвиток цієї тематики зробили дисертаційні дослідження: М. В. Федунь та В. О. Юрескул.
Виклад основного матеріалу. Дослідження цієї тематики, на наш погляд, варто почати із аналізу нормативного регулювання механізму адаптації
законодавства України до законодавства ЄС. При цьому, необхідно зважати на те, що такий механізм є загальним для будь-якої сфери адаптації законодавства України до законодавства
ЄС у тому числі і для сфери управління побутовими відходами. Аналізуючи
законодавство України в частині нормативного регулювання механізму
адаптації законодавства України до законодавства ЄС варто відзначити те,
що цей механізм сформульований досить загально і є неефективним,
оскільки не призводить до запланованих результатів. В цьому контексті
можна відзначити наступне:
По-перше, з моменту свого запровадження у 1998 році Постановою Кабі
нету Міністрів України від 12 червня
1998 року № 852 «Про запровадження
механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [2] цей механізм зазнав суттєвих
змін і уточнень. Так, з 1998 р. механізм
адаптації законодавства України до законодавства ЄС регламентувався:

Кравченко М. Г. Механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС
у сфері управління побутовими відходами: сучасний стан та напрями вдосконалення

1) Постановою Кабінету Міністрів
України «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» від 16 серпня
1999 р. № 1496 [3], якою фактично був
комплексно сформульований;
2) Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004
року № 1629-IV [4];
3) Постановою Кабінету Міністрів
України «Про додаткові заходи щодо
посилення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 31 березня 2004 р.
№ 417 [5];
4) Постановою Кабінету Міністрів
України «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 15 жовтня 2004 р.
№ 1365 [6];
5) Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 16 вересня 2014 р. [1];
6) Постановою Кабінету Міністрів
України «Про Урядовий офіс з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції» від 13 серпня 2014 року № 346 [7];
7) Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони» від 17 вересня
2014 року № 847-р [8] та іншими офіційними документами.
По-друге, цей механізм зазнав суттєвих трансформацій після підписання
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [1]. Це обумовлене тим, що саме з цього часу провідну

ролі у координації діяльності із адаптації законодавства України до законодавства ЄС бере на себе Уряд. Раніше
функція координації роботи із адаптації законодавства України до законодавства ЄС належала Мін’юсту [2; 3].
По-третє, незрозумілою залишаться спрямованість адаптаційної роботи.
Це насамперед пов’язано із тим, що
напрямки адаптації законодавства
України до законодавства ЄС на сьогодні визначаються принаймні двома
документами, а зокрема: Угодою про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [1] та Законом
України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629IV [4]. В цьому контексті хотілося б
зазначити наступне:
1) зазначені офіційні документи визначають не тотожний перелік напрямків адаптаційних робіт;
2) сфера управління відходами та ресурсами, до якої власне і належить сфера
управління побутовими відходами, визначена напрямку роботи із адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу тільки Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС;
3) Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» не втратив чинності
із підписанням Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС, а отже його норми
також мають бути реалізованими;
4) Угода про асоціацію між Україною та ЄС конкретніше визначила
об’єм робіт із адаптації законодавства
України до законодавства ЄС, адже в
Додатку до цієї Угоди визначений чіткий перелік Директив ЄС положення
яких мають бути імплементовані у законодавство України.
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По-четверте, аналіз значного масиву законодавства України присвяченого
питанню про адаптацію законодавства
України до законодавства ЄС не дозволяє визначити чіткого та зрозумілого
механізму такої адаптації. Фактично, він
був чітко сформульованим лише у Постанові Кабінету Міністрів України
«Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 16 серпня 1999 р.
№ 1496 [3]. Ця Постанова Кабінету Міністрів України у Розділі 3, який називався «Механізм адаптації законодавства» містила загальні положення про
цей механізм. Так, визначаючи механізм адаптації законодавства ця Постанова Кабінету Міністрів України містила положення про те, що:
1) діяльність з адаптації законодавства повинна провадитися як складова,
інтегральна частина нормотворчої діяльності органів виконавчої влади на
основі єдиної системи планування, координації та контролю;
2) здійснення заходів із адаптації покладалося на органи виконавчої влади
згідно із їх компетенцією;
3) функції координації та контролю
за діяльністю органів виконавчої влади
з адаптації законодавства покладалася
на Мін’юст;
4) діяльність з адаптації законодавства в Україні мала провадиться за відповідними планами роботи органів виконавчої влади з адаптації законодавства, які завтведжував Кабінет Міністрів
України;
5) при здійсненні заходів з адаптації
законодавства центральні органи виконавчої влади мали керуватися методичними рекомендаціями, які мав розробити Мін’юст тощо [3].
Окрема увага у зазначеній Постанова Кабінету Міністрів України приділялася впровадженню адаптованого законодавства [3].
Отже, як можна побачити із наведеного зазначена Постанова Кабінету Мі-
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ністрів України визначаючи механізм
адаптації законодавства України до законодавства ЄС врегулювала більшість
питань пов’язаних із механізмом адаптації законодавства. Разом із тим, не
були визначені питання щодо:
1) порядку перекладу тексту Директив ЄС;
2) взаємодії між суб’єктами публічної адміністрації в процесі адаптації;
3) взаємодія між органами виконавчої та законодавчої влади, адаптація
здійснюється не тільки за рахунок внесення змін у підзаконні нормативно-правові акти, але й у закони України.
Після втрати чинності цієї Постанови Кабінету Міністрів України у 2004 р.,
сам термін «механізм адаптації законодавства» фактично в законодавстві
України не використовувався. Можна
говорити про те, що цей механізм у
певній мірі розвинутий у положеннях
Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року
№ 1629-IV [4] та Постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» від 15 жовтня
2004 р. № 1365 [5], якою затверджено
Положення про Координаційну раду з
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Серед
позитивних моментів цих офіційних документів можна назвати:
1) визначено пріоритетні сфери
адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
2) визначено етапи адаптації законодавства;
3) сформульована
послідовність
здійснення адаптації законодавства у
пріоритетних сферах;
4) визначений інституційний механізм, який регламентує компетенцію
Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України у процесі адаптації
законодавства України до законодав-
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ства Європейського Союзу та порядок
взаємодії між у питаннях щодо адаптації законодавства;
5) визначені особливості розгляду законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, що належать за
предметом правового регулювання до
сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу тощо.
У той же час, зазначені нормативно-правові акти не змогли вирішити
актуальні для адаптаційної роботи проблеми, які б мав визначити механізм
адаптації законодавства України до законодавства ЄС:
1) координація роботи між міністерствами та іншими органами виконавчої
влади, які є безпосередніми виконавцями заходів із адаптації законодавства
України до законодавства ЄС;
2) неузгодженість взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками
державної влади;
3) відсутність якісного перекладу
Директив ЄС на українську мову;
4) недотримання строків здійснення
адаптаційних робіт їх виконавцями та ін.
Отже, викладене нами вище дає підстави зробити наступні проміжні висновки:
1) механізм адаптації законодавства
України до законодавства ЄС, на сьогодні, не становить єдиної цілісної системи та «розкиданий» у Законах України та підзаконних нормативно-правових актах;
2) існуючий механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС
не може повною мірою вирішити практичні проблеми, які виникають у зв’язку
із здійсненням адаптації законодавства;
3) на наш погляд, враховуючи пріоритетне значення адаптації законодавства України до законодавства ЄС, об’єктивно необхідно щоб був створений окремий нормативно-правовий акт, який
би визначив чіткий механізм адаптації
законодавства України до законодавства
ЄС. Оскільки основними виконавцями

заходів із адаптації законодавства є саме
органи виконавчої влади то, такий нормативно-правовий акт може бути Постановою Кабінету Міністрів України «Про
механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС».
Говорячи про сферу управління побутовими відходами як складову такого
напрямку роботи із адаптації законодавства України до законодавства ЄС як
«управління відходами та ресурсами»
необхідно відзначити те, що Мінприроди ще у 2015 р. підготував такий офіційний документ як Національну стратегію наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС в галузі
охорони довкілля [9]. Проаналізувавши
цей документ можна звернути увагу на
те, що у ньому досить детально розписані конкретні заходи із імплементації положень Директив ЄС і зокрема у сфері
управління відходами в цілому і побутовими відходами зокрема. В цьому контексті виникає питання про те, чи необхідно використовувати механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС у цій сфері? На наш погляд, повернення до ідеї механізму адаптації законодавства України до законодавств
ЄС в цій сфері обумовлено наступним:
1) заходи із адаптації законодавства
України до законодавства ЄС у цій сфері фактично не реалізовані;
2) до процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС не
залучені всі об’єктивно необхідні для
робіт із адаптації законодавства суб’єкти публічної адміністрації України;
3) зроблені пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавства
України не мають належний рівень якості.
Визначаючи коло суб’єктів публічної адміністрації України залучених до
процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері управління побутовими відходами, варто
звернути увагу на їх провідну роль у
цьому процесі. На наш погляд, це
пов’язано із декількома обставинами:
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По-перше, саме вони визначені відповідальними за виконання з української сторони Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони [1]. Цей обов’язок покладений на
міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 847-р «Про
імплементацію Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [8]. По-суті, саме на них покладений обов’язок нормотворчої роботи, а
зокрема розробки проектів нормативно-правових актів, якими будуть імплементуватися положення Директив ЄС у
національне законодавство України в
строки визначені у зазначеному Розпорядженні Кабінету Міністрів України [8]. До таких суб’єктів, у сфері управління відходами і побутовими відходами зокрема зазначене Розпорядження
відносить: Мінприроди, яке фактично
виступає основним виконавцем заходів
із імплементації положень законодавства ЄС у законодавство Україні у зазначеній сфері. Крім того, до цього процесу залучені: Мінрегіон; Міненерговугілля Мінагрополітики; Мінекономрозвитку; МОЗ; ДСНС. Строк виконання
цих заходів із адаптації розрахований
на 2017–2019 рр. [8].
Передбачається також те, що у сфері управління відходами та ресурсами у
період з 2017–2018 рр. мають бути
прийняті галузеві стратегії для забезпечення розвитку всеосяжної стратегії у
сфері навколишнього природного середовища [8].
По-друге, саме галузеві міністерства
та інші центральні органи виконавчої
влади, у цьому випадку, мають достатній кадровий потенціал та досвід що-
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денної роботи у відповідних сферах
адаптації. На наш погляд, ця обставина
є важливою передумовою ефективності та якості адаптаційних робіт. Крім
того, в структурі апарата кожного міністерства створена посада Заступника Міністра з питань європейської інтеграції,
який фактично очолює цей напрямок
роботи у межах відповідного міністерства. Так, говорячи про Мінприроди
можна відзначити те, що у структурі
апарату цього Міністерства існує як посада Заступника Міністра з питань європейської інтеграції так і окремий Департамент стратегії та євроінтеграції
Мінприроди в якому питаннями євроінтеграції займається Відділ європейської інтеграції, який складається із п’яти спеціалістів [10].
По-третє, серцевиною роботи з
адаптації законодавства України до законодавства ЄС є координація роботи
між суб’єктами публічної адміністрації
України з цього питання. Без такої координації адаптаційні роботи набувають хаотичний, безсистемний характер, що призводить до їх низької ефективності. В цілому, можна говорити
про два рівні координації роботи з
адаптації законодавства України до законодавства ЄС:
1) рівень ЄС. Мова йде про, Комітет
асоціації який був заснований відповідно до статті 464(1) Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом [1]. Значення цього органу є визначальним, оскільки згідно із положеннями Глави 6 Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про імплементацію
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», яка присвячена
адаптації законодавства у сфері навколишнього природного середовища,
куди власне і входить сфера управління
побутовими відходами, всі заходи із
імплементації Директив ЄС у цій сфері
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мають отримати позитивні висновки
Комітету асоціації, а зокрема Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва.
2) національний рівень координації
адаптаційних робіт передбачає:
а) загальну координацію адаптаційних робіт в межах органів виконавчої
гілки державної влади. На сьогодні, загальну координацію та контроль у сфері європейської інтеграції в Україні,
здійснює Кабінет Міністрів України в
межах наданих йому повноважень чинним законодавством України. Проте,
фактично таку діяльність виконує Урядовий офіс з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України [7];
б) галузеву координацію адаптаційних робіт. Таку координацію здійснює профільне міністерство, яке визначено відповідальним з української
сторони за здійснення заходів із адаптації у певній сфері.
Що стосується безпосередньо сфери управління побутовими відходами,
то таким координатором на галузевому
виступає Мінприроди. Так, у Національній стратегії наближення (апроксимації) законодавства України до права
ЄС у сфері охорони довкілля 2015 р. зазначається: «У секторі «Управління відходами та ресурсами» за Директивою
2008/98/ЄC про відходи й Директивою
1999/31/ЄС про захоронення відходів зі
змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003, координатором виконання стратегії та основним
розробником законодавства можна визначити Мінприроди» [9]. Очевидно те,
що така координація є об’єктивно необхідною, адже заходи із адаптації законодавства України до законодавства ЄС
потребують не лише централізованого
керівництва цим процесом, але й координації на рівні безпосередніх виконавців цих заходів. Це обумовлене, насамперед тим, що як для розробки нових
нормативно-правових актів так і для

внесення змін до чинного законодавства, а зокрема у сфері управління побутовими відходами необхідна співпраця спеціалістів із різних галузей знань.
Так, наприклад, для розробки і прийняття актів у сфері управління побутовими відходами, крім спеціалістів Мінприроди, необхідно залучення спеціалістів із МОЗ, Мінрегіон, Мінекномрозвитку. Про необхідність такої співпраці
прямо говориться у зазначеній Національній стратегії [9].
По-четверте, розглядаючи перспективи процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у
сфері управління побутовими відходами можна відзначити те, що адаптаційні заходи є явищем тимчасовим. Адаптація не може і не повинна тривати
століттями. В перспективі положення
Директив ЄС і зокрема у частині управління побутовими відходами стануть
невід’ємною складовою національного законодавства України. У зв’язку із
цим постає об’єктивна необхідність
підготовки  науково-обґрунтованих
програм, тренінгів та спецкурсів, які б
допомогли в першу чергу публічним
службовцям засвоїти новели, які будуть привнесені у національне законодавство України в результаті адаптації
до законодавства ЄС. Такі заходи є
об’єктивно необхідними, адже саме публічні службовці є тими суб’єктами застосування права до яких в перспективі будуть звертатися інші суб’єкти права з метою отримання допомоги при
реалізації норм законодавства України
після адаптації його до законодавства
ЄС. Необхідно відзначити те, що на
сьогодні більшість публічних службовців не розуміють, що таке адаптація
та як реалізовувати на практиці положення Директив ЄС та ін. Саме тому,
потреба у підвищення кваліфікації кадрів, в контексті знання положень законодавства ЄС, зокрема у сфері
управління побутовими відходами, а
також механізму його реалізації на
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практиці є одним із першочергових завдань. Ця потреба, на сьогодні, є усвідомленою. У зв’язку із цим з публічними службовцями, насамперед із працівниками апарату міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади
проводяться тренінги, а зокрема такою
організацією як Association4U. Крім
того, на сайті Мінприроди можна
знайти перелік вакансій до Команди
підтримки реформ при Мінприроди [11]. Цей крок Мінпроди зроблений
з метою професійного кадрового забезпечення основних напрямків реформ,
яке здійснює Мінприроди у тому числі і
у сфері управління відходами.
Висновки. Отже, проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
1. Механізм адаптації законодавства
України до законодавства ЄС, на сьогодні, не становить єдиної цілісної системи та «розкиданий» у Законах України та підзаконних нормативно-правових актах. Він не може ефективно вирішити практичні проблеми, які виникають у зв’язку із здійсненням робіт із
адаптації законодавства. Враховуючи
це об’єктивно, необхідно комплексно і
якісно його нормативно врегулювати із
врахуванням тих потреб, які вимагає
процес адаптації законодавства. Оскільки основними виконавцями заходів із
адаптації законодавства є саме органи
виконавчої влади, то такий нормативно-правовий акт може бути Постановою Кабінету Міністрів України «Про
механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС».
2. Процес адаптації законодавства
України до законодавства ЄС у сфері
управління відходами визначається своєю непослідовністю. Мінприроди створило Національну стратегію наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС в галузі охорони довкілля. Цей офіційний документ містить
інформацію про значну пророблену

62

Мінприроди роботу із підготовки пропозицій щодо імплементації норм Директив ЄС у законодавство України, в
тому числі і в частині управління побутовими відходами. Аналізуючи ці пропозиції можна прийти до висновків про
те, що: 1) окремі пропозиції є недостатньо обґрунтованими та потребують доопрацювання; 2) зроблені пропозиції
Мінприроди, в своїй переважній більшості, не трансформувалися у норми
законодавства України.
3. Функціонування механізму адаптації законодавства України до законодавства ЄС нерозривно пов’язано із
злагодженою співпрацею безпосередніх виконавців робіт із адаптації законодавства, якими є суб’єкти публічної
адміністрації України. Для цього об’єктивно необхідна координація роботи
таких суб’єктів. На наш погляд, на сьогодні, можна виділити наступні рівні
такої координації: 1) рівень ЄС, де таку
координацію забезпечує Комітет асоціації; 2) національний рівень, де загальна координація здійснюється Кабінетом Міністрів України, а галузева
Мінприроди.
4. Законодавство України визначаючи суб’єктів публічної адміністрації,
які залучені до процесу адаптації законодавства у сфері управління відходами та ресурсами, до якої належить
управління побутовими відходами, не
дає можливості зрозуміти того, який
суб’єкт і в який мірі має бути залученим до адаптаційних робіт із цього питання. Очевидно те, що роль суб’єктів
публічної адміністрації в цьому процесі є різною, адже одні виходячи із своєї
компетенції мають очолювати цей
процес (Мінприроди), а інші допомагати із адаптації окремих положень законодавства ЄС (Мінрегіон; Мінекономрозвитку; МОЗ). На наш погляд,
така роль і призначення суб’єктів публічної адміністрації має бути закріпленою законодавчо.

Кравченко М. Г. Механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС
у сфері управління побутовими відходами: сучасний стан та напрями вдосконалення
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ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Voitsih I. V., Grynchuk L. A. Emotional Competence in the Structure of Professional Competence of Future Specialist of Socionomic Profile
Abstract. The emotional competence in the structure of professional competence of
future specialist of socionomic profile in frames of competent approach described. The
definitions of the notions «socionomy», «socionomic profession», «competence», «professional competence» and «emotional competence» analyzed. It is substantiated, that
emotional competence is a part emotional component of personal part of professional
competence of future specialist of socionomic profile and it is the main quality of specialist’s personality.
Key words: socionomy, socionomic sphere, socionomic professions, competence, professional competence,
emotional competence.
Вступ. Перед сучасною освітньою
системою стоїть завдання сформувати
фахівця, спроможного до гнучкої зміни
способів і форм життєдіяльності, а
формування ключових компетентностей, що відповідають основним видам
діяльності громадянина, стає актуальним завданням навчально-виховного
процесу вищого навчального закладу.
Постійну роботу з людьми та безпосереднє спілкування в процесі професійної діяльності передбачають саме
соціономічні професії (типу «людина-людина»). Тому висуваються підвищені вимоги до представників цих професій, оскільки об’єктом праці є інші
люди. Втім сучасне суспільство вимагає

від такого фахівця не тільки великого
обсягу професійних знань, але і професійної компетентності, зокрема актуалізованої емоційної компетентності.
Мета: висвітлення проблеми емоційної компетентності в структурі професійної компетентності майбутнього
фахівця соціономічного профілю.
Виклад основного матеріалу.
Аналіз наукових, науково-довідкових
джерел засвідчив, що до сьогодні не
сформовано чіткого визначення терміна «соціономія», оскільки його потрактування не містить реєстр словників,
довідників, енциклопедій.
Вітчизняні та зарубіжні науковці наводять наступні визначення поняття:
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дефініцію трактують як науку про соціальні закони, що лежать в основі соціального розвитку (Я. Морено); ототожнюють із соціальною роботою як комплексною триєдиною наукою, що
об’єднує теоретичні основи соціальних
закономірностей, форму суспільної
діяльності та соціальну практику (В. Курбатов); аналізують у світлі соціальноекономічних знань (І. Бугрова, Г. Міненков); визначають як дотримання встановлених законів, правил, системи поглядів у суспільстві (Л. Буркова) тощо.
Характеризуючи соціономію як теорію соціальної роботи, В. Курбатов
формулює такі основні завдання науки,
як пошук ефективних методів розпізнавання соціальних проблем; створення та
практичне втілення теоретичних моделей гуманізованого соціального середовища; розробка процедур експертних
соціальних оцінок; аналіз існуючих
форм і методів соціальної роботи; упровадження технологій вирішення соціальних проблем; проектування організаційних структур соціальної роботи [8].
Дослідниця Л. Буркова визначення
соціономії не подає, а лише узагальнює
трактування Я. Морено, акцентуючи
увагу на тому, що: «1) соціономія вивчає
та пояснює соціальні процеси і соціальні стосунки, які відбуваються в суспільстві; 2) соціальні стосунки розглядає на
різних рівнях соціальної взаємодії».
Окрім того, вона пояснює закономірності й тенденції соціальних взаємодій
вже соціономічних професій, акцентуючи увагу на предметі професійної
діяльності соціономістів — «вивчення і
пояснення соціального розвитку і соціальних стосунків на різних рівнях соціальної взаємодії: "людина — людина", "людина — соціальна група", "людина — суспільство"» [2, с. 70–72].
Загалом слідує, що соціономія передбачає дослідження соціальних процесів і
відносин на різних рівнях соціальної
взаємодії за допомогою спільного засобу — комунікації — «цілеспрямованого
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процесу інформаційного обміну між
двома й більше сутностями за допомогою певної семіотичної системи.
З огляду на вище вказане поняття соціономії, соціономічна сфера — це
взаємопов’язаний комплекс соціальних
взаємодій, що реалізується через організацію, управління, дослідження та корекцію соціальних відносин на всіх суспільних рівнях. Спектр соціономічної сфери
охоплює вирішення тактичних проблем, що пов’язані з соціалізувальною
діяльністю: теоретичною розробкою та
практичним утіленням технологій урегулювання соціальних стосунків на різних
рівнях соціальної взаємодії в умовах різних соціальних процесів.
Відповідно до цього людина або
група людей для представників соціономічних спеціальностей є не соціальним середовищем виробничої сфери, а
предметом професійної діяльності.
Згідно з цим соціономічні професії
асоціюються з вивченням і поясненням
соціальних стосунків, соціального розвитку суспільства, впливом на соціальні
процеси на різних рівнях соціальної
взаємодії. Саме тому слушним уважаємо
визначення Л. Буркової: соціономічні
професії — «це професії, що вирішують професійні завдання, пов’язані з
соціальними стосунками в суспільстві,
зміст яких зосереджено на їх розвитку,
регуляції, дослідженні соціальних закономірностей і тенденцій, збереженні,
трансформації історично визначених і
прийнятих у суспільстві форм культури
й традицій на всіх рівнях соціальної
взаємодії … психолог, педагог, соціальний педагог, соціальний працівник,
журналіст, політолог, соціолог, юридичні професії» [2, с. 72; 7].
Соціономічні професії (типу «людина — людина») передбачають постійну
роботу з людьми та безпосереднє спілкування в процесі професійної діяльності. Тому не дивно, що до представників
цих професій висуваються підвищені
вимоги, оскільки об’єктом праці є інші
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люди [7]. Однак сучасне суспільство вимагає від такого фахівця не тільки великого обсягу професійних знань, а й ряду
якостей зрілої особистості: готовність до
зміни і розвитку, до прийняття самостійних рішень, до співвіднесення своїх життєвих сенсів зі смислами суспільства та
загальнолюдськими цінностями.
Проблема вдосконалення системи
освіти шляхом впровадження компетентнісного підходу активно обговорюється у психологічній та педагогічній
науці. Розв’язання окресленої проблеми започатковане у працях Дж. Равена,
А. Андреєва, І. Зимньої, А. Хуторського, Г. Селевка, О. Пометун, Р. Пастушенка, О. Овчарук та інших вітчизняних і закордонних науковців [5].
Компетентнісний підхід як напрям
модернізації освіти обґрунтував В. Сєріков, на думку якого саме в компетентнісному підході відображено зміст освіти, що не зводиться до знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових
функцій, соціальних ролей, вияв компетенцій. Компетентнісний підхід зумовлює не інформованість студента, а
розвиток умінь вирішувати проблеми,
які виникають у життєвих ситуаціях.
Науковець Г. Селевко вважає, що
компетентнісний підхід означає поступову переорієнтацію провідної освітньої парадигми з переважаючою трансляцією знань і формуванням навичок на
створення умов для оволодіння комплексом компетенцій, які означають
потенціал, здатність випускника до виживання і стійкої життєдіяльності в
умовах сучасного багаточинникового
соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно-комунікаційно насиченого простору.
Подібними є твердження В. Химинець, яка вважає, що компетентнісний
підхід переміщує акценти із процесу накопичення нормативно визначених
знань, умінь і навичок у площину фор-

мування й розвитку в учнів здатності
практично діяти і творчо застосовувати
здобуті знання й набутий досвід у різних ситуаціях.
Основною особливістю компетентнісного підходу, на думку С. Адама, є
перенесення акцентів з процесу навчання на його результати, якими є компетенції. Останні — це не ізольовані одиниці навчальних планів, а елементи
академічної та професійної освіти, містять попередній досвід навчання та
тенденції до подальшого розвитку.
У цьому розумінні компетентнісний
підхід, на думку О. Андрєєва, «є опонентом до понятійної тріади: знання —
уміння — навички («зуни»), що утвердились у радянській педагогіці». Різниця між «зунами» та компетенцією полягає в тому, що компетентність — це інтегрована особистісно-діяльнісна категорія, яка формується під час навчання
в результаті поєднання початкового
особистого досвіду, знань, способів
діяльності, вмінь, навичок, особистісних цінностей та здатності їх застосування в процесі продуктивної діяльності стосовно кола предметів та процесів
певної галузі людської діяльності.
Загалом вище названі дослідники
одностайні у тому, що на сьогодні методологічні засади компетентнісного
підходу є орієнтиром для дослідження і
вирішення різноманітних проблем дидактики, сприяють всебічному і системному вивченню основних компонентів
навчального процесу, вдосконаленню
практики навчання майбутніх фахівців,
зокрема щодо формування їх емоційної
компетентності.
Дотримуємося тієї точки зору, що
емоційна компетентність дійсно займає
особливе значення серед широкого переліку професійно значущих компетентностей, які визначають успішну
професійну діяльність фахівця соціономічного профілю. Саме у діяльності
фахівця соціономічного профілю вона
допомагає йому здійснювати ефектив-
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ну міжособистісну взаємодію, тобто
взаємні дії учасників спілкування, спрямовані на співвідношення цілей кожної
із сторін і організацію їх досягнень в
процесі спілкування.
Слушної думки дотримується І. Андрєєва, яка зазначає, що емоційна компетентність належить до тих понять,
що характеризують процеси та результативність розпізнавання та ідентифікації патернів експресії вираження перебігу емоцій, емоційних станів та почуттів
людини людиною при міжособистісному спілкуванні. Дану компетентність
також зараховують до тих якостей особистості, що поліпшують вказане розпізнавання, тим самим підвищуючи
ефективність міжособистісної взаємодії
та подальшого спілкування [1, с. 85].
На підставі аналізу наукової психолого-педагогічної літератури свідчимо
про наявність значної кількості понять,
які характеризують певний рівень розвитку і професійного становлення особистості фахівця, здатного до ефективної реалізації професійної діяльності,
серед яких провідне місце займають
такі поняття, як «професійна компетентність», «професійна зрілість» і
«професійна майстерність». Саме тому
звертаємося до розкриття змісту самого
поняття «професійна компетентність».
У тлумачному словнику сучасної
української мови (під ред. В. Бусела)
зазначається, що «компетентність —
це поінформованість, авторитетність;
коло питань, явищ, в яких певна людина володіє авторитетністю, знаннями,
досвідом.
Словникові видання трактують компетенцію (від. лат. competencia) як коло
питань, з якими людина добре обізнана, володіє знаннями і досвідом. У свою
чергу володіння людиною відповідною
компетенцією позначають терміном
«компетентність» (лат. сompetents — відповідний, здатний) (уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута). На основі цього
можна стверджувати, що якщо компе-
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тенція є наперед заданою нормою освітньої підготовки, то компетентність — це якість особистості, яка необхідна для її якісної продуктивної діяльності в певній сфері.
Поняття «компетентність» у новітньому  психологічному  словнику
(В. Шапарь) потрактовано як психосоціальну якість, що означає силу і впевненість, походить від почуття власної
успішності й корисності, дає людині
усвідомлення своєї здатності ефективно взаємодіяти з іншими людьми та середовищем.
Відповідно до концепції компетентнісного підходу кожен вид професійної
діяльності вимагає наявності певних
компетенцій, що забезпечують ефективну реалізацію саме цієї професійної
діяльності суб’єктом праці. У контексті
досліджуваної проблематики «емоційна
компетентність фахівця сфери «людина-людина» полягає у його усвідомленій готовності до реалізації емоційних компетенцій, необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності та вирішення соціальних завдань.
Поняття «компетентність» розуміють як:
1) якість особистості або сукупність
якостей, мінімальний досвід діяльності
в заданій сфері (В. Шадриков);
2) вміння мобілізувати в конкретній
ситуації отримані знання та досвід, з
врахуванням зовнішніх обставин; деяка
загальна здатність людини, що базується на його знаннях, досвіді, цінностях і
здібностях та яка не зводиться ні до
конкретних знань, ні до навичок, а проявляється як можливість встановлення
зв’язку між знанням та ситуацією
(С. Шишов);
3) поєднання відповідних знань і
здібностей, що дають підставу обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній; володіння людиною
відповідною компетенцією, що включає його особисте ставлення до неї та
предмета діяльності (А. Хуторський).
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Визначень поняття «професійна
компетентність» на сьогодні існує чимало. Заслуговує на увагу визначення поняття «професійна компетентність»
Н. Мачинської, яке вона тлумачить як
базову характеристику діяльності спеціаліста, що включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) компоненти і має головні суттєві ознаки, а
саме: мобільність знань, гнучкість методів професійної діяльності та критичність мислення [9, с. 125–130].
Емоційна компетентність, як складова професійної компетентності, являє
собою сукупність емоційних і соціальних здібностей, а саме здатність до розуміння власних емоцій і емоцій інших
людей, до управління емоційною сферою. Всі структурні компоненти емоційної компетентності взаємопов’язані, і їх
тісна взаємозалежність сприяє ефективній міжособистісній взаємодії [3; 4].
Дослідниця І. Андрєєва визначає
емоційну компетентність як «сукупність
знань, умінь і навичок, що дозволяють
приймати адекватні рішення і діяти на
основі результатів інтелектуальної обробки зовнішньої і внутрішньої емоційної інформації» [1, с. 85].
Вчені В. Зарицька та В. Борисенко
наводять схоже визначення і, вважають,
що «емоційна компетентність» — це
здатність особистості користуватися
емоційним інтелектом (емоційними
здібностями) у житті загалом і професійній діяльності зокрема. Дослідники
зазначають, що емоційно компетентна
особистість вміє виражати почуття чітко і прямо, пояснювати невербальні
сигнали; не боїться виражати невпевненість чи страхи; здатна контролювати
емоції, хвилювання, розпізнавати при-

ховані емоції інших; обережна і тактовна у проявах емоцій; врівноважує почуття з розумом; незалежна і впевнена в
тому, що і як говорить чи діє; оптимістична [6, с. 49].
Потрібно також зазначити, що багато фахівців, які постійно працюють з
людьми, і виконують свої професійні
обов’язки, входять у систему професій
типу «людина–людина» або соціономічних. У професіях типу «людина-людина» домінуюче значення мають узагальнені відношення (ставлення) особистості, система ціннісних орієнтацій.
До професійно важливих якостей для
даної професії є товариськість, емоційна
стійкість, комунікативні та організаторські здібності, стійкість та розподіл уваги, доброзичливість, справедливість,
уміння володіти собою, емпатія, рефлексія. Провідним предметом праці професії типу «людина–людина» виступають
соціальні системи, окремі групи та спільності людей, міжособистісні відносини.
Тому емоційна компетентність має
слугувати постулатом для даного типу
професій, щоб забезпечити ефективну
міжособистісну взаємодію у професійній діяльності.
Висновки. Отже, ми розглянули
емоційну компетентність в структурі
професійної компетентності майбутнього фахівця соціономічного профілю.
Можна стверджувати, що поняття «компетентність» ширше за поняття «знання, уміння та навички». Емоційна компетентність, у свою чергу, входить до
складу емоційної складової особистісного компонента професійної компетентності майбутнього фахівця соціономічного профілю і виступає ключовою якістю його особистості.
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Родоман Тетяна Олександрівна
Здобувач Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака
Національної академії правових наук України
ІСТОТНА ЗМІНА ОБСТАВИН ЯК ПІДСТАВА
ДЛЯ ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ
СТ. 652 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Rodoman T. O. The Substantial Circumstances Changing as the Basis for the
Contract Terms Changing in the Context of the Art. 652 of the Civil Code of
Ukraine
Abstract. An evaluative category «the substantial circumstances changing» characterized.
All four conditions that are determined in Part. 2 Art. 652 of the Civil Code of Ukraine,
whose coexistence is a ground for a contract changing by the court of an interested
party request are characterized in this article, in particular: 1) at the time of the contract
conclusion parties were convinced that such circumstances changing would not occur;
2) circumstances changing caused by causes that interested party could not eliminate after
its appearance taking into account caring and caution that were demanded; 3) the contract
implementation would violate the correlation of parties property interests and deprive interested party of what this party expected at the contract conclusion; 4) from the agreement
substance or business customs do not follow that risk of changes in circumstances is on the
interested party. It is defined, that an evaluative category «the substantial circumstances
changing» shows the urgency to improve the Art. 652 of the Civil Code of Ukraine by
specifying what can be considered as the substantial circumstances changing.
Key words: contract, contract terms changing, substantial circumstances changing, the Civil Code of
Ukraine.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими та практичними завданнями.
При укладенні будь-якого із договорів,
сторони такого правочину не завжди
усвідомлюють і розуміють те, що незалежні від них (зовнішні) фактори можуть призвести до дисбалансу прав та
інтересів кожної із сторін, внаслідок
чого може відбутися зниження або ж
відсутність можливості отримання очікуваного результату, обумовленого
умовами договору. Оскільки сторони
правочину об’єктивно не можуть спрогнозувати на майбутнє обставини, які
матимуть визначальний вплив на розвиток їхнього договірного зобов’язання, то законодавець у ст. 652 ЦК Украї-

ни встановив спосіб захисту цивільних
прав та інтересів шляхом зміни договору у зв’язку з істотною зміною обставин, проте наявність вказаної норми
зовсім не гарантує відновлення законних прав та інтересів, оскільки оціночність поняття «істотної зміни обставин»
призводить до ухвалення судами суперечливих судових рішень.
Аналіз досліджень і публікацій із
зазначеної проблеми. Деякі питання,
пов’язані зі зміною умов договору у
зв’язку з істотною зміною обставин досліджували К. С. Канзафарова, І. О. Ромащенко, А. Г. Ярема, С. Я. Вавженчук
та інші, проте поняття «істотна зміна
обставин» все ж таки залишається малодослідженою категорією і містить чис-

71

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 9 (15)

ленні прогалини, внаслідок чого судова
практика щодо застосування ст. 652
ЦК України є суперечливою, а тому саме
на цю частину невирішеної проблеми і
буде спрямована увага в цій статті.
Метою статті є дослідження оціночного поняття «істотна зміна обставин» та його якісних елементів у взаємозв’язку із практикою застосування судами положень ст. 652 ЦК України.
Виклад основної частини. Протягом дії договору баланс прав та інтересів його сторін може бути порушений
внаслідок зовнішніх неконтрольованих
обставин, які не залежать від волі контрагентів. Зрозуміло, що укладаючи договір, сторони не можуть наперед спрогнозувати, які обставини (зміна ціни
товару, зміна курсу валюти, прийняття
нормативного акта, який забороняє або
обмежує обіг певних товарів тощо) будуть мати визначальний вплив на розвиток їхнього договірного зобов’язання. Звичайно, якщо йдеться про укладення сторонами ряду договорів, які
виконуються в момент їхнього укладення, то говорити про вплив на такі договірні зобов’язання обставин невизначеності немає ніякого сенсу. Інша справа,
якщо вести мову про довгострокові договори, укладені між учасниками цивільного обороту (в тому числі суб’єктами господарювання), момент укладення
і виконання яких може бути розірваним
у часі роками або навіть десятиліттями
(кредитні договори, договори поставки,
оренди тощо). У цій ситуації виконання
договору в умовах зміни зовнішніх обставин може бути досить обтяжливим
для сторін за договором. Неможливість
наперед передбачити вектори розвитку
договірного зобов’язання та ті обставини, які матимуть на нього визначальний
вплив, обумовлюються невизначеністю. Поява та існування невизначеності
пояснюється різноманітними причинами, а саме відсутністю вичерпної інформації, наявністю впливу об’єктивних та суб’єктивних чинників на ре-

72

зультати аналізу ризикованої ситуації,
нестабільністю зовнішнього середовища діяльності суб’єкта, яка включає в
себе чинники як правового, так і позаправового характеру тощо [1, с. 44–45].
У відповідності до ст. 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими
сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або
розірваний за згодою сторін, якщо
інше не встановлено договором або не
випливає із суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися
настільки, що, якби сторони могли це
передбачити, вони не уклали б договір
або уклали б його на інших умовах [2].
Цивільний кодекс не містить визначення «істотна зміна обставин», а лише
містить якісні ознаки цього поняття, основою яких є те, що зміна обставин,
якими керувалися сторони при укладенні договору, настала поза їх волею,
тобто не залежить від волі суб’єктів.
Поняття «істотна зміна обставин» є
оціночною категорією. Норма абз. 2
ч. 1 ст. 652 ЦК України містить критерій, за яким зміну обставин можна визначити як істотну: обставини мають
змінитися настільки, що, якби сторони
могли це передбачити, вони не уклали
б договір або уклали б його на інших
умовах. Крім того, необхідно враховувати, що: 1) істотна зміна обставин повинна статися не внаслідок поведінки
контрагентів договору, а бути результатом певної дії ззовні, тобто відбувається
зміна певних обставин, які є зовнішніми відносно правового зв’язку, що існує
між контрагентами даного договору;
2) застосування ст. 652 ЦК України не
пов’язане з порушенням договору іншою стороною, дана стаття може застосовуватися лише у тому разі, коли
сторона отримує належне виконання за
договором [3].
Судова практика йде тим шляхом,
що істотна зміна обставин повинна
ускладнити виконання зобов’язань настільки, що це призведе до неможливо-
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сті його виконання у зв’язку з такими
обставинами. Під істотною зміною обставин розуміються ускладнення, що
пов’язані з дійсними перешкодами виконання такого зобов’язання [4]. Істотна зміна обставин повинна статися не
внаслідок поведінки контрагентів договору, а бути результатом певної дії ззовні, тобто відбувається зміна певних обставин, які є зовнішніми відносно правового зв’язку, що існує між контрагентами даного договору [5].
Договір потребує зміни в тому випадку, коли в результаті істотної зміни
обставин порушується співвідношення
майнової зацікавленості сторін договору і одна із сторін договору втрачає комерційну зацікавленість для виконання
прийнятих зобов’язань. Тобто сторона,
яка очікує позитивного економічного
результату від договору, по причині істотної зміни обставин не отримає того,
на що була вправі розраховувати при
його укладенні. Ознаками істотної зміни обставин є: 1) зміна обставин повинна виникнути без будь-якого контролю
сторін, а також не бути пов’язана з їхніми
особистими діями; 2) зміна обставин повинна мати фундаментальний характер;
3) зміна обставин повинна бути неочікуваною та непередбачуваною. Фундаментальна зміна обставин виражається у
створюваному дисбалансі взаємних зобов’язань, майнових втратах при виконанні договору, які дозволяють говорити про те, що «зникає основа договору, а
він якщо і залишиться, то буде представляти собою вже новий, абсолютно інший договір, ніж той, який сторони першочергово заключили» [6, с. 112–113].
Істотна зміна обставин порушує досягнутий баланс між сторонами, які
уклали договір. Відновлення досягнутого балансу сторін у договорі у зв’язку з
істотною зміною обставин можливе за
рахунок нормативного регулювання
визначеного у ст. 652 ЦК України. При
зміні договору посилання на істотну
зміну обставин можливе лише у тому

випадку, коли сторони при укладенні
визначили такі обставини як істотні
[7, с. 64]. Так, ч. 1 ст. 652 ЦК України
встановлює, що сторони договору можуть у зазначеному випадку змінити договір за взаємною згодою. Такий варіант поведінки сторін повною мірою
відповідає вимогам добросовісності в
цивільному праві та дозволяє розв’язати
проблеми, пов’язані з істотною зміною
обставин (включаючи за необхідності
й питання щодо наслідків розірвання
договору), на підставі домовленості сторін. Проте можливість зміни договору у
зв’язку з істотною зміною обставин
може обмежуватися самим договором
або суттю зобов’язання. Так, наприклад, із суті договору страхування випливає, що він укладається на випадок
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування (ст. 979 ЦК України), тому настання зазначених подій не може розглядатися як підстава для зміни договору страхування на вимогу страховика у
зв’язку з істотною зміною обставин.
У разі недосягнення сторонами згоди
щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінилися, заінтересована сторона може
звернутися до суду з позовом про зміну
договору на підставі ст. 652 ЦК України [3]. Так, наприклад, якщо сторони,
укладаючи договір поставки на тривалий строк, передбачили, що зазначені
ціни є твердими і не підлягають зміні
чи коригуванню, то слід вважати, що
сторони розподілили між собою ризик
зміни ціни (як у бік збільшення, так і в
бік зменшення). В даному випадку,
якщо одна із сторін такого договору
звернеться до суду із вимогою змінити
договір на підставі ст. 652 ЦК України у
зв’язку з істотним збільшенням (зменшенням) ринкових цін на певний товар, то швидше за все їй буде відмовлено. Підставою для такої відмови буде те,
що сторони в момент укладення договору розподілили між собою ризики
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зміни ціни товару на власний розсуд,
скориставшись диспозитивним методом правового регулювання та принципом свободи договору у цивільному
праві. У разі зміни ринкових цін на товар, який є предметом виконання відповідно до договору поставки, сторони
можуть самостійно досягти згоди щодо
зміни такої ціни. В даному випадку варто лише дотримуватися вимог ст. 654
ЦК України щодо форми внесення
змін до договору [1, с. 45].
Згідно з ч. 2 ст. 652 ЦК України
якщо сторони не досягли згоди щодо
приведення договору у відповідність з
обставинами, які істотно змінилися, або
щодо його розірвання, договір може
бути розірваний, а з підстав, встановлених ч. 4 цієї статті, — змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої
сторони за наявності одночасно таких
умов: 1) у момент укладення договору
сторони виходили з того, що така зміна
обставин не настане; 2) зміна обставин
зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх
виникнення при всій турботливості й
обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і
позбавило б заінтересовану сторону
того, на що вона розраховувала при
укладенні договору; 4) із суті договору
або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.
У відповідності до першої умови,
події, що викликали ускладнення у виконанні договору і які можна назвати
«істотною зміною обставин», повинні
мати місце або стати відомими сторонам (заінтересованій стороні) після
укладення договору. Наявна умова є відсутньою, якщо буде встановлено, що
заінтересована у зміні договору сторона, знала про ці події і могла прийняти
їх до уваги в момент укладення договору, а не легковажно їх ігнорувати. Легковажно проігноровані події, які і ство-
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рили ускладнення, або іншими словами
«істотну зміну обставин», створюють
неможливість для сторони, яка заінтересована змінити договір, покладатися
на ускладнення. В другій умові йдеться
про те, що події, які викликають ускладнення, не могли стороною бути розумно прийняті до уваги. Іноді зміна обставин відбувається повільно, але кінцевий
результат цих повільних змін може
привести до ситуації ускладнення у виконанні договору. Якщо зміни обставин почалися до укладення договору,
то ускладнення не виникають, якщо
тільки розвиток змін обставин різко не
прискорився у період дії договору.
Щодо третьої умови, то в даному випадку мова йде про зменшення цінності
отримуваного стороною за договором,
включаючи випадки коли виконання
взагалі не має ніякої цінності для сторони, що отримує виконання. Зменшення
цінності отримуваного стороною за договором відбувається у випадку, коли
суттєво змінюється договірна рівновага
у силу істотного підвищення вартості
виконуваного або у силу зменшення отримуваного стороною за договором.
Суттєва зміна цінності або повна втрата
цінності отримуваного стороною за договором може відбутися в результаті
серйозних змін у ринковій ситуації або
марності цілі, для якої вимагалося виконання (наприклад, заборона проведення робіт на ділянці землі, яка була набута для будівельних цілей). Безумовно
зменшення цінності виконання повинно мати об’єктивні ознаки його виміру,
у протилежному випадку проста зміна
ставлення чи думки сторони, яка отримує виконання, повинна мати об’єктивне значення. Утім зміна думки про цінність отримуваного за договором не
може і не повинна призводити до констанції зменшення цінності виконуваного. Що стосується марності цілі виконання, то вона може бути прийнята до
уваги тільки тоді, коли конкретна ціль
договору була відома або мала бути ві-
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домою обом сторонам. Виходячи зі змісту четвертої умови, випадки ускладнення у виконанні договору не можуть
мати місця, якщо потерпіла сторона
прийняла на себе ризик зміни обставин. Прийняття на себе ризику зміни
обставин не обов’язково повинно бути
прямо відображено у договорі, такий
висновок може слідувати із самого характеру та змісту зобов’язання [8].
Позивачу досить складно довести
наявність усіх вищевказаних чотирьох
умов, що прослідковується із проаналізованої судової практики. Так, наприклад, в ухвалі Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 31 травня
2017 року у цивільній справі за позовом
ОСОБА_3 до ПАТ «УкрСоцбанк» про
зміну умов договору було зазначено про
те, що «позивачкою не доведено факт
існування одночасно всіх чотирьох умов
для внесення змін до кредитного договору, передбачених ст. 652 ЦК України у
зв’язку з істотною зміною обставин» [9].
По справі, яка розглядалася Вищим спеціалізованим судом України з розгляду
цивільних і кримінальних справ, 02 листопада 2016 року було постановлено
ухвалу, якою було встановлено, що «позивачем не був доведений факт одночасного існування всіх чотирьох умов для
внесення змін до договору щодо надання природного газу, передбаченого ч. 2
ст. 652 ЦК України» [10].
Згідно проведеного аналізу застосування судами положень ч. 2 ст. 652 ЦК Ук
раїни, можна зробити однозначний висновок про переважання судових рішень
про недоведеність існування усіх необхідних чотирьох умов для зміни умов договору внаслідок істотної зміни обставин.
Важливо пам’ятати, що закон пов’язує можливість зміни умов договору
безпосередньо не з наявністю істотної
зміни обставин, а з наявністю одночасно чотирьох умов, визначених ч. 2
ст. 652 ЦК України, при істотній зміні
обставин [11].

Єдність у необхідності існування одночасно чотирьох умов, передбачених
ст. 652 ЦК України, демонструє справа
за позовом ТзОВ «Антекс» до ПАТ
«Перший Український Міжнародний
Банк» про зміну кредитного договору,
де позивач зазначав про те, що на момент укладення кредитного договору
28 серпня 2007 року не було окупації
півострова Крим і військових дій на
сході України. Внаслідок того, що
ТзОВ «Антекс» є торгівельною компанією і здійснює оптову торгівлю, в тому
числі на території півострова Крим, Донецької та Луганської областей України, 14 липня 2015 року позивачем запропоновано відповідачу змінити умови
кредитного договору — зменшити процентну ставку за кредитом в зв’язку з істотною зміною обставин, яка залишена
без відповіді та задоволення. Також позивач, підтверджуючи позовні вимоги,
послався на те, що на момент укладання
кредитного договору не існувало таких
обставин, як окупація півострова Крим і
військові дії на сході України.
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, господарський суд першої
інстанції [12], з яким погодився апеляційний господарський суд [13], вказав
на відсутність підстав для зміни кредитного договору, обумовлених ч. 2 ст. 652
ЦК України у зв’язку з погодженням
сторін щодо змісту усіх умов договору,
який виконувався. Місцевим й апеляційним господарськими судами обґрунтовано зазначено про відсутність підстав для зміни кредитного договору,
обумовлених ч. 2 ст. 652 ЦК України, за
відсутності одночасно чотирьох умов,
визначених чинним законодавством, а
також у зв’язку з тим, що виникнення
кредитного правовідношення між сторонами кредитного договору вже відбулося, зобов’язання банком вже виконано, а кредитні кошти позичальником
вже прийняті та використані. Колегія
суддів касаційної інстанції погодилася
із висновками судів першої та апеляцій-
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ної інстанцій про те, що посилання позивача на окупацію півострова Крим і
військові дії на сході України, за встановленої судами відсутності згоди відповідача на внесення змін у кредитний
договір, не може вважатися істотною
зміною обставин в розумінні чч. 1, 2
ст. 652 ЦК України, оскільки дані обставини носять загальний характер та у
повній мірі стосуються обох договірних сторін, а тому не можуть бути підставою для внесення змін до вказаного
кредитного договору [14].
Окрім того, саме по собі зростання/
коливання курсу іноземної валюти не є
достатньою підставою для застосування ст. 652 ЦК, оскільки зазначене стосується обох сторін договору й позичальник при належній завбачливості міг,
виходячи з динаміки зміни курсів валют
із моменту введення в обіг національної
валюти та її девальвації, передбачити в
момент укладення договору можливість
зміни курсу гривні України до іноземної
валюти, а також можливість отримання
кредиту в національній валюті [11].
Зміна економічної ситуації та коливання курсу іноземної валюти щодо національної валюти України не є істотною зміною обставин. Обставини
пов’язані із зміною валютного курсу, є
комерційним ризиком сторін договору,
у яких є можливість передбачити в момент укладення договору можливі коливання курсу гривні до іноземних валют, виходячи з динаміки зміни курсів
валют з моменту введення в обіг національної валюти України (гривні) та її
девальвації. Також, якщо припинення
діяльності відокремленого підрозділу
здійснюється за власною ініціативою
сторони, яка відповідно й просить змінити умови договору, то це не може
бути розцінено як обставина, що відбулася поза його волею, яку він не міг перебачити та усунути. Зважаючи на те,
що незмінність курсу гривні до іноземних валют законодавчо не закріплена, і
в момент укладення договору сторони
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не мали будь-яких законних підстав вважати, що зміна встановленого валютного курсу не настане, тобто, девальвація валюти є комерційним ризиком сторін договору, а принцип комерційного
розрахунку та власного комерційного
ризику, закріплений у ст. 44 ГК України, передбачає покладання настання
несприятливих наслідків (збитковість
та за власної ініціативи припинення діяльності відокремленого підрозділу) від
здійснення своєї господарської діяльності безпосередньо на підприємця, а
тому підстави для застосування ч. 2
ст. 652 ЦК — відсутні [15].
З огляду на судову практику можна
зробити висновок й про те, що не підлягає до застосування ст. 652 ЦК України у спорах щодо внесення змін у зв’язку з інфляційними процесами в економіці держави. У справі за позовом ТзОВ
«Науково-виробниче  підприємство
Моноліт Енерго» до ДП «Національна
атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом» в особі відокремленого
підрозділу «Атомкомплект» про внесення змін до договору поставки, ВГСУ
дійшов висновку про те, що на момент
укладення договору поставки та під час
проведення процедури закупівлі (відкритих торгів) сторонам було відомо
про всі ризики, пов’язані з економічною ситуацією, що склалася в державі,
а тому безпідставним є посилання позивача на те, що в момент укладення
договору сторони виходили з того, що
така зміна обставин не настане. При
цьому, ані положеннями чинного законодавства України, ані договором поставки не передбачено обов’язку відповідача змінити (збільшити) ціну договору у зв’яку зі зміною рівня інфляції [16].
Судова практика в Україні йде таким
чином, що не відносить до істотної зміни обставин за договором, сторонами
(стороною) за яким є суб’єкти господарювання, подальше банкрутство одного з них, внесення змін до статуту шляхом виключення певних видів діяльно-
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сті юридичної особи, наслідки світової
фінансової кризи [1, с. 47]. ВГСУ встановив, що із суті приписів ст. 652
ЦК України випиває, що зміна економічної ситуації та факт коливання курсу
іноземної валюти стосовно національної валюти України є комерційним ризиком, а тому не можуть бути підставами для застосування вказаної статті [17].
Банкрутство банку у зв’язку з світовою
фінансовою кризою не може вважатися
істотною зміною обставин в розумінні
чч. 1, 2 ст. 652 ЦК України, оскільки
економічна криза в країні носить загальний характер та у повній мірі стосується обох договірних сторін, а тому не
може бути віднесена до зміни обставин,
якими сторони керувались при укладанні кредитного договору [18].
Незважаючи на єдність судової
практики в питанні необхідності існування усіх чотирьох умов для застосування ст. 652 ЦК України для зміни або
розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин, про що було зазначено вище, проте прослідковується
оціночність категорії «істотна зміна обставин», що виражається в ухваленні судами різних судових рішень при вирішенні однієї і тієї ж справи.
Прикладом може слугувати справа
за позовом ТзОВ «АСИ-ОЙЛ» до ПАТ
«Банк Петрокоммерц-Україна» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТзОВ «Фінансова компанія «Централ Капітал» про внесення
змін до договору.
Рішенням господарського суду міста
Києва від 21 липня 2015 року [19], залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду
від 14 грудня 2015 року [20], позов задоволено: внесено зміни до кредитного
договору, укладеного ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» та ТзОВ «АСИОЙЛ» в частині строків (термінів) повернення траншів та процентів за ними,
наданих ТОВ «АСИ-ОЙЛ».

Задовольняючи позовні вимоги,
господарський суд першої інстанції, з
висновками якого погодився і господарський суд апеляційної інстанції, виходив з того, що істотна зміна обставин
підтверджується сертифікатом (висновком) Торгово-промислової палати
України від 12 вересня 2014 року про
настання обставин непереборної сили,
зі змісту якого вбачається, що відповідно до листа СБУ від 13 червня
2014 року, на підставі ст.ст. 10, 11 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», 07 квітня 2014 року прийнято рішення щодо проведення антитерористичної операції в Донецькій, Луганській
і Харківській областях, тоді як місцем
реєстрації позивача є м. Донецьк і основну господарську діяльність (роздрібна
торгівля пальним) позивач здійснює на
території Донецької області. З огляду на
наведені обставини господарські суди
попередніх інстанцій дійшли висновку
про наявність правових підстав для внесення змін до кредитного договору на
умовах, визначених у позовній заяві.
Однак, ВГСУ з такими висновками
господарських судів попередніх інстанцій не погодився і зазначив наступне:
приймаючи оскаржені судові рішення,
господарські суди попередніх інстанцій
виходили з того, що у даному випадку
про істотну зміну обставин свідчить
факт проведення на території місцезнаходження позивача бойових дій та
здійснення антитерористичної операції, що позбавило останнього можливості нормально здійснювати господарську діяльність і при цьому: — сторони не могли передбачити у майбутньому різкого погіршення умов ведення
господарської діяльності в регіоні місцезнаходження позивача, а тому в момент укладення договору виходили з
того, що така зміна обставин не настане; — подальше виконання договору,
без відповідних змін, порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і
позбавило б заінтересовану сторону

77

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 9 (15)

того, на що вона розраховувала при
укладенні договору. Будь-яких інших
обставин в обґрунтування позовних вимог позивач не наводив, а господарські
суди відповідно таких не встановили.
ВГСУ вважає помилковими висновки
господарських судів попередніх інстанцій про наявність правових підстав для
внесення змін до кредитного договору в
частині строків повернення траншів та
процентів за ними, оскільки господарські суди попередніх інстанцій, дослідивши всі обставини, на які послався
позивач в обґрунтування позову, не
встановили наявність передбачених ч. 4
ст. 652 ЦК України виняткових випадків для зміни кредитного договору за
рішенням суду у зв’язку з істотною зміною обставин, а саме того, що розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін
шкоду, яка значно перевищує затрати,
необхідні для виконання договору на
умовах, змінених судом. Водночас,
встановивши обставини непереборної
сили (форс-мажорні обставини, передбачені ст. 141 Закону України «Про
торгово-промислові палати в Україні»,
правові наслідки яких, визначені ст. 617
ЦК України, господарські суди попередніх інстанцій помилково ототожнили вказані обставини з істотною зміною обставин у розумінні положень
ст. 652 ЦК України [21].
Частиною 4 ст. 652 ЦК України
встановлено, що зміна договору у
зв’язку з істотною зміною обставин
допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам
або потягне для сторін шкоду, яка
значно перевищує затрати, необхідні
для виконання договору на умовах,
змінених судом.
Мова йде про те, що в тому випадку,
коли сторони договірного правовідношення звернулися до суду, то зміна договору за судовим рішенням може відбутися у випадку, якщо такий договір не
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можна розірвати з огляду на суспільний
інтерес, а також коли розірвання договору призведе до такої шкоди, розмір
якої перевищуватиме подальше виконання договору вже на нових (змінених) судом умовах договору.
Висновки до пропонованого дослідження. Стаття 652 ЦК України
передбачає можливість зміни договору у разі істотної зміни обставин, зокрема, у разі істотної зміни обставин,
якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути
змінений або розірваний за згодою
сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки,
що якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або
уклали б його на інших умовах.
Для застосування положень ст. 652
ЦК України необхідна зміна умов з
обов’язковим елементом «істотності»,
тобто така зміна призведе до фундаментального дисбалансу рівноваги сторін у договорі. Поняття «істотна зміна
умов» є оціночним, проте основними
ознаками є: 1) непередбачуваність виникнення обставин у момент укладення
договору; 2) невідворотність обставин,
які трапилися незалежно від волі будьякої із сторін, тобто сторони не мають
жодного відношення до їх виникнення;
3) тривалість у часі обставин.
Оціночність категорії «істотна зміна
умов» призводить до неоднозначного
трактування цього поняття зі сторони
суду, що призводить до ухвалення різних судових рішень при вирішенні однієї і тієї ж справи.
Зміна обставин найчастіше має значення для договорів, виконання яких не
збігається у часі із моментом їх укладення (триваючі договори), що не можна
сказати про ті договори, які виконуються відразу у момент укладення.
Суб’єктами внесення змін є як сторони правочину, якщо вони досягли
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згоди щодо істотної зміни обставин,
що відповідає положенням ч. 1 ст. 652
ЦК України, а також суд — у випадку
недосягнення сторонами згоди щодо
приведення договору у відповідність з
обставинами, що істотно змінилися,
що узгоджується із положеннями ч. 2
ст. 652 ЦК України.

Аналіз судової практики свідчить про
те, що суди не визнають істотною зміною обставин фінансову кризу, інфляційні процеси, банкрутство суб’єкта господарювання, проведення антитерористичної операції, проте це не прослідковується із положень ЦК України, що можна
вважати прогалиною законодавства.
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Аспірант кафедри міжнародних
організацій та дипломатичної служби
Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОЛІТИКА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ
ЗА АДМІНІСТРАЦІЇ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
Averianov S. V. The U. S. Southeast Asia Policy During the Donald Trump’s Administration
Abstract. The article is devoted to the study of the main principles of the United States
foreign policy in the Southeast Asian subregion during the Donald Trump’s administration. It is shown that the current Washington-Asia political strategy in Asia is generally
based on the concept of «Rebalance to Asia» by former US President Barack Obama,
although with its own specific features.
Based on a comparison of the policies of Presidents Barack Obama and Donald Trump
in the Asia-Pacific region a general trends of US policy in the region at the present stage
analyzed and outlined. Particular attention is paid to the relationship between the United
States and the Association of Southeast Asian Nations.
Key words: international relations, foreign policy, Southeast Asia, USA, ASEAN.
Постановка проблеми. АзійськоТихоокеанський регіон (АТР) це регіон, який наразі найбільш динамічно
розвивається у порівнянні з іншими регіонами світу. У ньому сконцентровані
геополітичні інтереси провідних світових держав: Сполучених Штатів Америки, Китайської Народної Республіки,
Японії, Індії, Російської Федерації
тощо. Як результат цього вплив подій,
що відбуваються в АТР, на міжнародний порядок денний посилюється, що
в перспективі може перетворити регіон
в провідний центр світової економіки і
політики.
Однією з головних характеристик
регіону є висока активність інтеграційних процесів, наслідком яких стає створення численних міжнародних структур. Серед них чільне місце в регіонотворчих процесах займає Асоціація Дер
жав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Це міжнародна міждержавна організація, яка відіграє провідну роль консолі-
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дуючого центру прийняття рішень в
Південно-Східній Азії (ПСА). Усе це в
комплексі не може не зачіпати геополітичні інтереси США. Ось чому АТР є
одним з найбільш пріоритетних напрямків розвитку як економічних зв’язків США, так і політичного діалогу.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням численної низки питань, що
безпосередньо стосувались зовнішньої
політики США займались такі знані
вчені як Дж. Айкенберрі, Р. Армітідж,
Зб. Бжезінський [1], Ф. Закарія, Р. Кейган, Г. Кіссінджер [2], У. Коен, Ч. Купчан,  М. Макфолл,  Дж. Макганн,
M. Менделбаум, Дж. Най [3], М. Олбрайт, Н. Подгорець, Б. Поузен, С. Телбот, Дж. Фрідман, Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон, Дж. Шлезінгер.
Серед вітчизняних дослідників не
можна не відмітити науковий доробок
таких фахівців у галузі міжнародних
відносин та зовнішньої політики США
чи країн Сходу як О. Брусиловська,
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О. Войтович, В. Глібов, Н. Городня [4],
П. Ігнатьєв, М. Капітоненко, Г. Перепелиця, І. Погорська, О. Потєхін, С. Пронь, О. Шевчук, С. Шергін [5].
Метою статті є спроба окреслити
та проаналізувати основні засади зовнішньої політики адміністрації 45-го
президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Одним із завдань також ставилось простежити
контури та тенденції майбутньої політики Державного Департаменту США
в субрегіоні Південно-Східної Азії.
Здійснена спроба порівняльного аналізу сучасної політики США в АТР з
політикою адміністрації попереднього
президента Барака Обами.
20 січня 2017 р. Дональд Джон
Трамп після процедури інаугурації став
45-м президентом Сполучених Штатів
Америки. Здавалось, окрім передвиборного гасла «Америка на першому місці»
Трамп не мав чітко сформульованого
зовнішньополітичного вектору розвитку країни. Так чи інакше, варто визнати,
що у новообраного президента США
попри сферу міжнародного бізнесу раніше не було достатньо реального досвіду в галузі проведення зовнішньої
політики чи державного управління.
Тим не менше, на веб-сайті Білого
Дому адміністрація Дональда Трампа
визначила головним пунктом зовнішньополітичного порядку денного нового керівництва країни «перемогу над
Ісламською Державою та іншими радикальними ісламськими групами терористів» [6]. Відтак наголос на боротьбі зі світовим тероризмом викликав у деяких аналітиків занепокоєння
тим, що на підставі такого підходу Дональд Трамп може знехтувати Азій
сько-Тихоокеанським регіоном. Регіоном, який може, з одного боку, запропонувати найкращі перспективи для
економічного зростання, а з іншого —
представляти серйозні проблеми,
пов’язані з китайсько-американською
стратегічною конкуренцією.

Незважаючи на те, що певні нові
кроки в рамках політики США в Азії
можна простежити ще під час другого
терміну президента Джорджа Буша Молодшого, його наступника, Барака Обаму, можна вважати першим президентом, який дійсно підняв пріорітетність
Південно-Східної Азії і значно підвищив активність Сполучених Штатів
Америки в субрегіоні після завершення
«Холодної війни». Одним із основних
аспектів зовнішньої політики адміністрації Барака Обами в АзійськоТихоокеанському регіоні стала більша
увага до Південно-Східної Азії, а також
до АСЕАН в цілому. Така політика дістала назву «Стратегія перебалансування
сил в Азії» [7] (Rebalance to Asia Strategy).
Під час президентства Барака Обами Сполучені Штати ратифікували Договір про дружбу та співробітництво [8]
АСЕАН, стали першою країною, що не
є членом АСЕАН, яка призначила резидента-посла в АСЕАН, приєдналися до
Саміту Східної Азії, інституціоналізували
щорічні саміти США та АСЕАН.
Адміністрація Обами також досягла
значних успіхів у створенні альянсів та
посиленні партнерських відносин
США з іншими країнами в Південно-Східній Азії. Це у першу чергу підписання нових угод про стратегічні та
всеохоплюючі партнерські відносин з
такими країнами, як Індонезія, Малайзія, Сінгапур та В’єтнам, а також підписання нової Угоди про посилену оборонну співпрацю з Філіппінами.
На перший погляд, гучна жорстка
риторика Дональда Трампа, скоріше,
свідчить про радикальний відхід від усіх
чотирьох основних стовпів стратегії перебалансування в Азії попереднього
президента Барака Обами, а саме: створення альянсів та партнерських відносин; зміцнення регіональних інституцій; поглиблення торгово-економічної
взаємодії; заохочення та підтримка демократії та прав людини. Проте, більш
детальний огляд показує, що масштаби
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змін можуть виявитися не такими вже і
критичними, як могло здатися.
Союзи та партнерські відносини
Стосовно американських альянсів та
партнерських відносин в Азії, Трамп
продемонстрував себе як ділову людину
та прибічника більш вузького підходу
до такого роду відносин, що базується в
основному на збільшенні та перерозподілі відповідальсності.
Варто відмітити те, що до цього сам
Барак Обама також підкреслював необхідність ширшого розподілу відповідальності в рамках своєї стратегії вирівнювання в Азії. Але він дивився на це більш
широко, з позицій ліберального інтернаціоналізму. Він прагнув не лише зміцнити існуючі альянси, але і створити нові,
інституціоналізовані стратегічні і всеохоплюючі партнерські відносини, щоб заохочувати нових учасників у вирішенні
глобальних та регіональних викликів.
У такому разі президент Трамп для
підтвердження своїх заяв буде змушений переглянути умови основних союзних угод Америки із партнерами і, де
це можливо, попросить їх збільшити
свої зобов’язання. Прикладом цього
може послугувати травневий саміт 2017 р.
НАТО у Брюсселі. Там Дональд Трамп
розкритикував партнерів по Альянсу за
те, що вони, на його думку, недостатньо
інвестують в нього [9]. Він заявив лідерам країн, що вони мають збільшити
свої оборонні витрати як мінімум до
2 % ВВП, у той час як лише 5 із 28 членів Альянсу виконують цю умову. Слід
наголосити, що норма по виділенню
країнами-членами НАТО не менше
2 % свого ВВП на оборону носить виключно рекомендаційний характер і
ніяких штрафних санкцій за невиконання не передбачає.
Однак поки що до кінця незрозуміло,
яких саме союзників Сполучених Штатів
торкнеться подібний підхід і чи торкнеться взагалі. Якщо так, то як саме він буде
підходити до кожного конкретного випадку. До того часу дехто вважає, що До-
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нальд Трамп зосередиться на Японії та
Південній Кореї, що не є несподіванкою,
оскільки саме там розташована більшість
американських військ в Азії.
Що стосується союзників Америки
у Південно-Східній Азії, то тут ситуація
лишається не настільки очевидною.
Однак не менш цікаво буде спостерігати на розвиток американо-філіппінських відносин. Особливо з огляду на
те, що сам президент Родріго Дутерте
давав зрозуміти, що Філіппіни насправді отримують не так багато переваг від
військового співробітництва зі Сполученими Штатами і намагатимуться змінити деякі пункти оборонних домовленостей. З огляду на це можливе погіршення відносин Маніли із Вашингтоном і зближення із Пекіном.
Та найважливіше для регіону це те,
як Дональд Трамп налагоджуватиме відносини з Китаєм, який фактично знаходиться за межами широкої мережі
альянсів Америки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Скоріше за все Трамп,
ймовірно, продовжуватиме політику
своїх попередників, що полягає у балансуванні залучення та стримування.
Наприклад, радники Трампа, Олександр Грей та Пітер Наварро, прогнозують прагматичний підхід Трампа,
особливо в економічних питаннях.
Регіональні інституції
За час своєї президентської гонки
Дональд Трамп виступав з доволі гучними і гострими заявами, особливо на
адресу світового лідерства та глобальної відповідальності інших великих
держав. Він неодноразово підкреслював примат інтересів в першу чергу
Америки. Відтак постає цілком закономірне питання: наскільки інтересам
Сполучених Штатів Америки відповідає подальший розвиток багатосторонніх зобов’язань в Тихому океані, очолюваних Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Прикладом антимультилатералістичних позицій новообраного прези-
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дента США може послугувати його заява у вересні 2016 р. після виступу на
трибуні Організації Об’єднанимх Націй Барака Обами, де той заявив, що він
вважає, що відмова Вашингтону від певної свободи дій на користь дотримання
міжнародних правил і норм поведінки,
в кінцевому рахунку, є хорошим внеском у майбутнє країни та її безпеку [10].
На що Дональд Трамп сказав, що на
відміну від корумпованого політичного
істеблішменту, який звик використовувати глобалізм задля своїх вузьких інтересів, він зосередиться на тому, що буде
краще для Сполучених Штатів.
«Я не балотуюсь на посаду не президента світу, а президента Сполучених
Штатів, тому саме ними нам потрібно
перейматись» [11], сказав Трамп. Головне те, яку позицію в кінцевому рахунку
Дональд Трамп та його адміністрація
займуть по відношенню до подальшого
залучення Америки до системи міжнародних багатосторонніх зобов’язань.
Наразі дуже рано робити висновки,
адже каденція Трампа лише розпочалась і результати зовнішньої політики
його адміністрації можна буде оцінити
принаймні через кілька років. Попри
це, все ж можна розцінювати таку заяву
Дональда Трампа як сигнал того, що Білий Дім може зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем і відсуне
розвиток зовнішніх багатосторонніх
відносин на другий план.
Водночас важко уявити таку надпотужну у багатьох аспектах державу як
Сполучені Штати Америки ізоляціоністом у 21 столітті, особливо на фоні
глобалізаційних та інтеграційних процесів. До того ж одна з основних тез
Трампа про боротьбу з тероризмом
(світовою мережею) втрачає будь-який
сенс поза рамками багатостороннього
співробітництва на світових форумах з
іншими країнами.
На словах президент таки висловлює інтерес до часткового використання принципів багатосторонності, коли

мова заходить про конкретні інтереси
США. Так у промові на тему радикального ісламізму в серпні минулого року
Дональд Трамп заявив, що він закликає
провести міжнародну конференцію, в
рамках якої Сполучені Штати будуть
працювати зі своїми друзями та союзниками на Близькому Сході, включаючи Ізраїль, Йорданію та Єгипет, для
вирішення цієї загрози [12].
Під питанням однак залишається
той факт чи буде застосована подібна
вибірковість і на адресу країн Південно-Східної Азії, а саме до нещодавньої
ініціативи під назвою U. S.—ASEAN
Connect Initiative [13], запущеної ще адміністрацією Барака Обами. Ця ініціатива являє собою майданчик для економічного співробітництва з Асоціацією
держав Південно-Східної Азії та державами-членами АСЕАН.
Проте не слід забувати, що країни
Південно-Східної Азії та АСЕАН як організація є основними учасниками у вирішенні проблем, які, на думку Трампа
та його радників, є важлививми, включаючи тероризм та безпеку на морі.
З іншого боку, існують також проміжні варіанти. Наприклад, Трамп міг
би відмовитися від особистої присутності на деяких самітах АСЕАН та відправляти посадовців нижчого рівня,
знизивши репрезентативність Америки
та ступінь зацікавленості в регіоні, але
не до кінця.
Хоча останні заяви високопосадовців США свідчать про наявність інтересів адміністрації Трампа в ПСА. У квітні
2017 р. віце-президент США Майк Пенс
під час візиту в штаб-квартиру Асоціації
держав Південно-Східної Азії заявив, що
в листопаді президент США Дональд
Трамп відвідає три саміти в Азії: саміт
США-АСЕАН, саміт країн Східної Азії
та саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Співпраця в торгово-економічній сфері
В економічній сфері чітко простежується пріоритет двосторонніх торго-
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вих угод перед багатосторонніми. Це
цілком вписується в гасло «Америка на
першому місці», яким нинішній президент завоював свій електорат. Ще під час
своєї президентської кампанії 2016 року
Дональд Трамп пообіцяв після свого обрання вивести Сполучені Штати з Транстихоокеанського Партнерства (ТТП).
Він стверджував, що ця угода «підірве»
економіку США та її незалежність [14].
Пропозиція про створення регіонального торгового партнерства була
висунута в 2003 році урядами Нової Зеландії, Сінгапуру та Чилі. ТПП це по
суті договір, що має на меті поглибити
економічні зв’язки між учасниками, зокрема скорочення чи повна відміна
більшості митних зборів на товари і послуги. Серед пріоритетних напрямків
співпраці — інвестиції, телекомунікації,
сільське господарство, трудові права,
екологія, інтелектуальна власність. До
договору про Транстихоокеанське
партнерство входять 12 держав: Австралія, Бруней, В’єтнам, Канада, Малайзія,
Мексика, Нова Зеландія, Перу, США,
Сингапур, Чилі та Японія.
У листопаді того ж таки 2016 р.
Трамп заявив, що він буде вести переговори «про чесні двосторонні торгові
угоди, які повернуть робочі місця та
промисловість в Америку» [15]. 23 січня
2017 року Сполучені Штати вийшли з
Транстихоокеанського партнерства.
Однак це не обов’язково означає,
що Трамп виступає проти всіх багатосторонніх торгівельних угод. Не варто
забувати про колосальні економічні інтереси Сполучених Штатів в Азії і розглядати такі, на перший погляд, радикальні кроки Трампа як зміну формату
економічних відносин, а не як бойкот.
Сам Дональд Трамп і його радники
неодноразово заявляли, що США відкриті для нових торгових угод, які пропонують кращі умови. Так радник американського президента Майкл Флінн
зазначив в інтерв’ю «Nikkei Asian
Review», що Дональд Трамп вважає, що
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двосторонні угоди є кращими, ніж багатосторонні, оскільки «США має можливості заключати кращі угоди» [16].
Права людини та демократія
Часом заяви Трампа видаються доволі суперечливими. З одного боку жорстка і рішуча позиція з певних питань,
особливо коли йдеться про радикальний іслам, а з іншого—реалістичне розуміння міжнародних відносин, в яких
можливе вибіркове співробітництво там,
де існують спільні інтереси, навіть за наявності ідеологічних розбіжностей.
Під час свого візиту до Польщі у
липні 2017 р. президент Дональд Трамп
сказав: «Ми можемо мати найпотужніші
економіки і найбільш смертоносну
зброю на Землі. Але якщо у нас немає
сильних сімей та сильних цінностей, то
ми будемо слабкими і не виживемо» [17].
Раніше сам Дональд Трамп у своїй
квітневій промові [18] за 2017 р., що
стосувалась питань зовнішньої політики США, стверджував, що він менш зацікавлений у поширенні універсальних
цінностей, які не всі розділяють. Натомість він підкреслив, що націлений
працювати із союзниками США, щоб
укріпити західні цінності та інститути.
«Наші цінності переможуть. Наші
люди процвітатимуть. І наша цивілізація буде тріумфувати» [19] — написав
президент США на своїй офіційній
сторінці в Twitter влітку цього року. Як
саме Дональд Трамп збирається укріплювати та відстоювати західні цінності (і чи не супечать вони цінностям
суто американським) поки залишається
відкритим питанням. Однак принаймні
на публічному рівні він визнає важливість аксіологічної складової своєї зовнішньої політики.
Висновок. Таким чином перед новою адміністрацією Дональда Трампа
стоїть низка питань, від вирішення
яких залежатиме чи виправдав новообраний президент США кредит тієї
довіри, яку надало йому американське
суспільство на виборах 2016 року. Тим

Авер’янов С. В. Політика Сполучених Штатів Америки в Південно-Східній Азії
за адміністрації Дональда Трампа

не менше, попри гучні заяви Дональду
Трампу притаманний також прагматизм та реальний погляд на речі. Він
не виключає ad hoc співпраці у сферах, де це є можливим, особливо якщо
це в інтересах США.
У той же час він позиціонує себе як
гаранта інтересів в першу чергу своєї
країни, американських ідеалів та цінностей. На офіційному сайті Білого
дому така зовнішня політика названа
«Америка на першому місці» (America
First Foreign Policy). Паралельно з цим
він не заперечує і глобального аксіологічного примату Заходу, якщо мова йде
про глобальні цінності та виклики їм.
З іншого боку президент Трамп виказує готовність переглядати уже досягнуті раніше домовленості, переукладати
старі та укладати нові союзи, встановлювати альтернативні партнерські відносини, щоб максимізувати вигоди США як
світового гравця. Разом з тим він наголошує на важливості рівномірного розподілу відповідальності серед усіх великих
держав, тим самим звільняючи Вашингтон від тягаря «світового комісара».
Зовнішня політика адміністрації
Трампа в ПСА має бути виваженою і
послідовною. Адже цей субрегіон є до-

сить неоднозначним в плані вигод та
ризиків. Для США важливо знайти правильний баланс у відносинах із Китаєм,
оскільки саме від цього залежить позиція держав-членів АСЕАН до обох акторів. Також Вашингтону не завадить
лояльність якомога більшої кількості
країн в АТР, щоб мати можливість
ефективно впливати на Пекін та зберігати стратегічний статус-кво в регіоні.
Тому АСЕАН як колективний багатосторонній форум досі залишається
ключовим для США субрегіональним
гравцем, здатним консолідувати навколо себе інші країни.
Можна зробити висновок, що політика США за адміністрації Дональда
Трампа в ПСА, принаймні на початковому етапі, навряд чи буде сильно відрізнятися від його попередника. Скоріше за все це будуть ті ж самі 4 стовпи,
але з невеликими термінологічними та
позиціонувальними
відмінностями
більше «косметичного» характеру. Адже
події останніх місяців показують розуміння виключної ролі та місця
Азійсько-Тихоокеанського регіону, а
також Південно-Східної Азії як її важливої складової в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бжезинский Зб. Великая шахматная доресурс]. — Режим доступу: https://www.
ска. Господство Америки и его геостратегиwhitehouse.gov/america-first-foreign-policy.
ческие императивы / Зб. Бжезинский. — М. :
— Назва з екрана.
Международные отношения, 2005. — 392 с.
7. Foreign Affairs Focus: Tom Donilon on U. S.
2. Kissinger H. Does America need a Foreign
Asia Policy [Електронний ресурс]. — Режим
Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Centuдоступу:
https://www.foreignaffairs.com/
videos/2014-02-06/foreign-affairs-focus-tomry. — New York : Touchstone, 2002. — 350 p.
3. Nye J. S. Jr. The Paradox of American Powdonilon-us-asia-policy. — Назва з екрана.
er: Why the World’s Only Superpower Can’t
8. Treaty of Amity and Cooperation in SouthGo it Alone. — New York : Oxford University
east Asia Indonesia, 24 February 1976 [ЕлекPress, 2003. — 240 p.
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://
asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast4. Городня Н. Д. Східна Азія у зовнішній
політиці США (1989–2013 рр.): монографія
asia-indonesia-24-february-1976/. — Назва з
/ Н. Д. Городня. — К. : Прінт-Сервіс, 2014.
екрана.
— 528 с.
9. Trump: NATO Allies Must Pay Up [Елек5. Шергін С. О. Тихоокеанська стратегія Ватронний ресурс]. — Режим доступу: http://
шингтона: від Клінтона до Обами /
www.bbc.co.uk/programmes/p0537nj4.  —
Назва з екрана.
С. О. Шергін // Дослідження світової політики: збірник наукових праць. Вип. 57. —
10. Reilly K. Barack Obama’s Final Speech to
К. : ІСЕМВ НАНУ, 2011. — С. 28–36.
the United Nations as President [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
6. America First Foreign Policy [Електронний

87

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 9 (15)

time.com/4501910/president-obama-unitednations-speech-transcript/. — Назва з екрана.
11. Trump says he’s not running to be president of «the world» [Електронний ресурс]. ’
Режим доступу: http://www.reuters.com/
video/2016/09/21/tr ump-says-hes-notrunning-to-be-preside?videoId=369917428.
— Назва з екрана.
12. Understanding The Threat: Radical Islam
And The Age Of Terror [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://assets.
donaldjtrump.com/Radical_Islam_Speech.
pdf. — Назва з екрана.
13. U. S. — ASEAN Connect [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: https://asean.
usmission.g ov/our-relationship/policyhistory/asean-connect/. — Назва з екрана.
14. Miller S. A. Trump vows to cancel Asia
trade deal as president [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.washingtontimes.com/news/2016/jun/28/donaldtrump-vows-to-cancel-trans-pacific-partners/.
— Назва з екрана.
15. Trump says to quit TPP on first day in office [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bbc.com/news/world-us-can-

ada-38059623. — Назва з екрана.
16. Iwamoto K. Trump adviser calls US-Japan
alliance critical for Asian security [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://
asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Trump-adviser-calls-US-Japan-alliance-critical-for-Asiansecurity?page=2. — Назва з екрана.
17. Tharor I. What the idea of civilization does
(and doesn’t) mean to Trump [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: https://www.
washingtonpost.com/news/worldviews/
wp/2017/07/07/what-the-idea-of-civilization-does-and-doesnt-mean-to-trump/?utm_
term=.8c88b73e30ac. — Назва з екрана.
18. Transcript: Donald Trump’s Foreign Policy
Speech [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nytimes.com/2016/04/
28/us/politics/transcript-trump-foreignpolicy.html. — Назва з екрана.
19. Trump D. THE WEST WILL NEVER BE
BROKEN. Our values will PREVAIL. Our
people will THRIVE and our civilization will
TRIUMPH [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://twitter.com/realDonaldTrump/
status/883012994145280000. — Назва з екрана.

REFERENCES:
1. Brzezinski, Zb. (2005). Velikaja shahmatnaja
U. S. Asia Policy. [online]. Available at: https://
doska. Gospodstvo Ameriki i ego geostrategicheskie imwww.foreignaffairs.com/videos/2014-02-06/
perativy [The Grand Chessboard: American Priforeign-affairs-focus-tom-donilon-us-asiamacy and Its Geostrategic Imperatives]. Mospolicy. Last accessed 24th Sept 2017.
cow : Mezhdunarodnye otnoshenija. 392 p.
8. Treaty of Amity and Cooperation in South[in Russian].
east Asia Indonesia, 24 February 1976. [online].
2. Kissinger, H. (2002). Does America need a
Available at: http://asean.org/treaty-amityForeign Policy? Toward a Diplomacy for the
cooperation-southeast-asia-indonesia-2421st Century. New York : Touchstone. 350 p.
february-1976/. Last accessed 24th Sept 2017.
9. Trump: NATO Allies Must Pay Up. [online].
3. Nye, J. S. Jr. (2003). The Paradox of AmeriAvai lab l e  at:  h ttp ://www.b b c.co.uk/
can Power: Why the World’s Only Superpower
Can’t Go it Alone. New York : Oxford University
prog rammes/p0537nj4.  Last  accessed
24th Sept 2017.
Press. 240 p.
10. Reilly, K. (2016). Barack Obama’s Final
4. Gorodnja, N. D. (2014). Shidna Azija u
zovnishnij polityci SShA (1989–2013 rr.):
Speech to the United Nations as President. [online]. Available at: http://time.com/ 4501910/
monografija [East Asia in the U. S. Foreign Policy
(1989–2013): monograph]. Kyiv : Prіnt-Servіs.
president-obama-united-nations-speech-transcript. Last accessed 24th Sept 2017.
528 p. [in Ukrainian].
5. Shergin, S. O. (2011). Tyhookeans’ka strategija
11. Trump says he’s not running to be presiVashyngtona: vid Klintona do Obamy [Washington
dent of «the world». [online]. Available at:
Pacific Strategy: from Clinton to Obama].
http://www.reuters.com/video/2016/09/21/
tr ump-says-hes-not-r unning-to-beDoslidzhennja svitovoi’ polityky: zbirnyk naupreside?videoId=369917428. Last accessed
kovyh prac’ [World politics research: bulletin
24th Sept 2017.
of scientific works]. Iss. 57. Kyiv: ISEMV
NANU. 28–36 pp. [in Ukrainian].
12. Understanding The Threat: Radical Islam
6. America First Foreign Policy. [online].
And The Age Of Terror. [online]. Available at:
https://assets.donaldjtrump.com/Radical_
Available at: https://www.whitehouse.gov/
Islam_Speech.pdf. Last accessed 24th Sept 2017.
america-first-foreign-policy.  Last  accessed
13. U. S. — ASEAN Connect. [online]. Avail24th Sept 2017.
able at: https://asean.usmission.gov/our-rela7. Foreign Affairs Focus: Tom Donilon on

88

Авер’янов С. В. Політика Сполучених Штатів Америки в Південно-Східній Азії
за адміністрації Дональда Трампа

tionship/policy-history/asean-connect/. Last
accessed 24th Sept 2017.
14. Miller, S. A. (2016). Trump vows to cancel
Asia trade deal as president. [online]. Available
at: http://www.washingtontimes.com/news/
2016/jun/28/donald-trump-vows-to-canceltrans-pacific-par tners.  Last  accessed
24th Sept 2017.
15. Trump says to quit TPP on first day in office. [online]. Available at: http://www.bbc.
com/news/world-us-canada-38059623. Last
accessed 24th Sept 2017.
16. Iwamoto, K. (2016). Trump adviser calls
US-Japan alliance critical for Asian security.
[online]. Available at: https://asia.nikkei.com/
Politics-Economy/International-Relations/
Trump-adviser-calls-US-Japan-alliance-criticalfor-Asian-security?page=2.  Last  accessed
24th Sept 2017.

17. Tharor, I. (2017). What the idea of civilization does (and doesn’t) mean to Trump. [online]. Available at: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/
07/what-the-idea-of-civilization-does-anddoesnt-mean-to-trump/?utm_term
=.8c88b73e30ac. Last accessed 24th Sept 2017.
18. Transcript: Donald Trump’s Foreign Policy
Speech. [online]. Available at: https://www.
nytimes.com/2016/04/28/us/politics/
transcript-trump-foreign-policy.html. Last accessed 24th Sept 2017.
19. Trump, D. (2017). THE WEST WILL
NEVER BE BROKEN. Our values will PREVAIL. Our people will THRIVE and our civilization will TRIUMPH. [online]. Available at:
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/883012994145280000.  Last  accessed
24th Sept 2017.

89

УДК 341.231.14:341.645(4)
Кубишкіна Алла Олександрівна
Здобувач кафедри адміністративного,
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ
ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНЦІЯ»
В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
Kubyshkina A. O. Specific Aspects of Disclosure of Contents Concept of «Competence» in the Context of the Investigation of the Activities of Appeallate Courts
in Ukraine
Abstract. The comprehensive analysis of theoretical and practical problems of the definition of «competence» made. Examines the scientific vision of the concept, on the basis
of its different substantive content. Taking into account divergences of opinions of scientists on this question, the structural elements of concept «competence» are certain and
on the basis of it, determination of concept «competence of appeal courts» is given. The
features of correlation of concept «competence» are certain with such contiguous legal
categories as plenary «powers» and «functions».
Key words: the competence, the powers, the functions, the appeal courts, articles of knowing.
Важливим моментом у побудові
ефективної судової системи, в тому
числі й апеляційних судів, є питання
з’ясування сутності компетенції апеляційних судів, як одного з органів державної влади, на які покладаються певні
завдання та функції.
Перш ніж перейти до розгляду питання змісту сутності компетенції апеляційних судів в Україні, необхідно зробити
аналіз теоретико — методологічних та
нормативно — правових аспектів поняття «компетенція», у тому числі у співвідношенні з іншими близькими поняттями
такими, як «повноваження» та «функції».
У науковій літературі та нормативно-правових актах, що визначають права і обов’язки судових органів, в тому
числі апеляційних судів, як науковці,
так і законодавці використовують різні
дефініції, такі як «повноваження», «компетенція», «функції», іноді, вони це роблять всупереч традиційним уявленням
про значення даних понять в теорії права.
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Більш детальним предметом уваги
вітчизняних та зарубіжних науковців та
процесуалістів стали саме визначення
поняття «повноважень» судових органів,
зокрема апеляційної інстанції, а «компетенція» апеляційних судів не була предметом детального розгляду науковими
дослідниками, лише висловлювалися
різні точки зору у наукових колах щодо
змісту самого поняття компетенція в аспекті діяльності взагалі державних органів, в тому числі і судових органів.
Особливу увагу дослідженню даної
проблеми приділяли такі науковці як
В. Б. Аверьянов, І. Л. Бачило, Д. М. Бах
рах, О. А. Борисова, Є. В. Васьковський,
М. О. Іллічов, Б. М. Лазарєв, В. М. Манохін, А. В. Солонар, О. І. Харитонова,
С . Я . Ф у р с а ,    О . М . Ш и м а н о в и ч ,
М. Й. Штефан Н. В. Янюк, та інші.
Розкриття поняття компетенції має
значення не тільки для чіткого окреслення прав та обов’язків, в нашому випадку
апеляційного суду, але й для визначення

Кубишкіна А. О. Окремі аспекти розкриття змісту поняття «компетенція»
в контексті дослідження діяльності апеляційних судів в Україні

кола питань, на які поширюється діяльність апеляційного суду у цивільних,
кримінальних справах та справах про
адміністративне правопорушення.
Незважаючи на проведенні численні дослідження, на сучасному етапі наукове співтовариство не дійшло єдиної
точки зору стосовно тлумачення поняття «компетенція» і співвідношення його
з такими схожими дефініціями як «повноваження» та «функції».
Вищезазначене робить актуальним
необхідність звернення до розмежування і тлумачення вищенаведених понять,
з метою дійти до остаточного визначення поняття «компетенції» та взагалі
розкриття сутності компетенції апеляційних судів.
У тлумачному словнику С. І. Ожегова компетенція визначається як «коло
питань, в яких хто-небудь добре обіз
наний; коло чиїхось повноважень,
прав» [1, с. 289]. У «Советском энциклопедическом словаре» компетенція також визначається, як коло повноважень,
наданих законом, статутом або іншим
актом конкретному органу або посадовій особі; знання і досвід у певній галузі  [2, с. 613].  Аналогічне  тлумачення
компетенції наведено й в «Новейшем энциклопедическом словаре» як «коло повноважень якого-небудь органа, посадової особи; коло питань, в яких конкретна
особа  має  знання,  досвід»  [3,  с. 595].
У «Новому тлумачному словнику української мови» слово «компетенція» трактується як «добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь
організації, установи, особи» [4, с. 874].
У науковій літературі багато правників під терміном повноваження розуміють комплекс конкретних прав і обов’язків, які надаються для реалізації покладених на орган функцій [5, c. 102; 6, с. 265].
Ю. С. Шемшученко, даючи, визначення поняттям «повноваження» та
«компетенція», зазначає, що термін
«повноваження» є близьким за своїм
значенням  до  терміна  «компетен-

ція» [7, с. 590]. Беленчук І. А. дає визначення компетенції як сукупності
обов’язків і прав, здійснюваних органами державної влади і їх посадовими
особами [8, с. 49]. А. В. Венедиктов
дуже чітко підмітив, що компетенція
узагальнене поняття для цивільної, адміністративної і всіх інших видів правосуб’єктності, що належать державним
органам [9, c. 613]. В. С. Нерсесянц вважає, що компетенція державного органу є встановлені правом повноваження
у певній сфері державної діяльності з
певних предметів відання [10, c. 567].
Як ми бачимо з вищенаведеного, деякі науковці ототожнюють значення
понять «повноваження» та «компетенція», чим заважають розкриттю сутності понятійно-категоріального апарату у
сфері діяльності як державних органів,
так і судових, зокрема.
У тому числі В. К. Мамутов дає визначення компетенції, як сукупності
прав та обов’язків, якими державний
орган обов’язково наділяється законом,
як державний орган визначеної правової категорії та набуття яких не залежить
від його волевиявлення [11, c. 62]. Проте таке окреслення поняття «компетенції» лише ототожнює дане поняття з
поняттям «повноваження», а не розкриває останнє в повному обсязі, що є неправильною позицією на наш погляд.
Хоча повноваження й є ключовим
елементом компетенції, але у зміст даного поняття входять й інші складові,
які саме нам й доведеться з’ясувати.
У юридичному науково-практичному словнику–довіднику автори розуміють «компетенцію» у більш широкому
значенні, як закріплені законом чи підзаконним актом сукупність владних повноважень такого органу, юридичної
відповідальності за неналежне їх виконання або їх перевищення та предмета
відання (завдань і функцій) [12, с. 136].
Ю. А. Тихомиров,  розглядаючи
змістовність поняття компетенції, доповнює його окрім прав і обов’язків та-
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кож нормативно закріпленими предметами відання [13, c. 218]. При цьому він
наголошував, що повноваження є складовою поняття компетенція [14, c. 35].
Взагалі, термін «компетенція» походить від латинського «competentia» —
сукупність (ведення, здатність, приналежність до права) — сукупність предметів відання, функцій, повноважень,
прав та обов’язків органу державної влади, посадової особи [15, с. 210].
Не можна не погодитись з думкою
А. В. Солонар про те, що поняття компетенції містить у собі не лише сукупність прав та обов’язків (владних повноважень), а й певні предмети відання,
певну сферу діяльності. Усі державні чи
недержавні органи створено з певною
метою діяльності, саме в завданнях останніх і відображається ця мета, проте
без функцій, завдяки яким реалізуються
поставлені перед органом завдання, мета
залишається лише на папері, тому для
виконання функцій кожний орган наділяється тими правами та обов’язками, які
можна окреслити поняттям повноваження, а у свою чергу сукупність перерахованих структурних елементів складає
собою поняття компетенції [16, с. 254].
У свою чергу, предмети відання означають узагальнене, юридично значуще
визначення тієї сфери суспільних відносин, у якій слід діяти органу [17, c. 23].
Д. М. Бахрах підкреслює, що предмети
відання — це підвідомчість, правове закріплення кола об’єктів, предметів,
справ, на які поширюються владні повноваження [18, c. 28].
К. Ф. Шеремет вважає предмети відання органу найбільш стабільним елементом компетенції, при цьому предмети відання розглядаються ним, як юридично визначені сфери діяльності та
об’єкти впливу [19, c. 24]. Н. М. Бессараб відзначає, що включення предметів
відання до складу компетенції значно
спрощує регулювання взаємовідносин
державних органів та розмежування їхньої компетенції [20, c. 7].
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Таким чином предмет відання є невід’ємним  елементом  компетенції
будь-якого державного органу, й апеляційних судів в тому числі, й визначається як підвідомчість, правове закріплення сфери суспільних відносин, у якій
уповноважений суб’єкт має право діяти
відповідно до свого статусу та призначення, а оскільки ми розглядаємо апеляційні суди, то в системі судоустрою.
У той же час вважаємо неприйнятною думку А. О. Безуглова, який, надаючи визначення компетенції, в перелік її
елементів включає функції відповідного
державного органу, зазначаючи, що
компетенція — це сукупність функцій
органу, його прав і обов’язків, основних
форм і методів роботи [21, c. 85].
Подібну точку зору висловлювали
такі вчені, як І. Л. Бачило, С. Л. Лисенков, О. І. Медведько, які також вважають, що функції є складовим елементом компетенції, і визначають, що робить орган, виступаючи, як наслідок
правовим явищем [22, c. 52; 23, с. 17].
Автор вважає більш ґрунтовними
думки дослідників В. Б. Авер’янова,
Б. М. Лазарєва, що елементами компетенції органу є не самі функції як такі, а саме
покладені на нього загальні права та
обов’язки виконувати певні функції та
комплекс конкретних повноважень, що
необхідні для реалізації цих функцій.
Вони зазначають, що функції самі по собі
явища не юридичні [24, с. 264; 25. c. 239].
При цьому В. Б. Авер’янов дуже
точно відзначив, що компетенція органів державної влади — це юридичне
відображення (опосередкування) покладених на них функцій у спеціальних
(так званих компетенційних або статутних) нормативно-правових актах шляхом закріплення цілей, завдань і необхідного для їх реалізації комплексу прав
і обов’язків, тобто державно-владних
повноважень [24, c. 265].
Буде правильним вважати, що функції визначають напрямки діяльності державного органу, й апеляційних судів та-
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кож, а компетенція вказує, що конкретно
можуть або повинні робити той чи інший орган чи його посадова особа, для
реалізації зазначених функцій.
Дуже важливим буде розглянути й
думки деяких правників щодо доречності включення до змісту компетенції такого елементу як відповідальність.
З цього питання думки дослідників розділились також.
Так, А. П. Коренєв та О. Ф. Скакун
включають до поняття компетенції таку
категорію як відповідальність. А. П. Коренєв зміст компетенції визначає через
відповідальність, форми й методи діяльності, структуру органів [36, c. 36].
О. Ф. Скакун, аналізуючи компетенцію
взагалі органу влади, підкреслює, що
компетенція цього органу включає: повноваження (права й обов’язки), предмет
відання; відповідальність [27, c. 408].
Автор же схиляється та підтримує
думки А. О. Ткаченко, Н. М. Бессараб,
А. Ю. Коротких відповідно до якої відповідальність не є складовою компетенції. Відповідальність є засобом кон
тролю за належним здійсненням компетенції державного органу [28, c. 194;
20, с. 10; 29, с. 340]. Застосування заходів відповідальності є наслідком нездійснення або неналежного здійснення компетенції відповідним органом.
Взагалі дуже вдало на наш погляд
вирізнила у структурно-змістовному
плані складові компетенції судових органів Г. Б. Супрун й зазначила, що такими складовими є: функціональний,
предметний, процесуальний і територіальний елементи [30, c. 43]. Підтримує
позицію Г. Б. Супрун стосовно елементів, які відносяться до поняття компетенції й вчений-теоретик О. В. Фазикош [31, с. 394].
Розглянемо складові запропоновані
Г. Б. Супрун відносно досліджуваних
нами апеляційних судів. Так, предметна
компетенція визначає категорію справ,
яка підлягає розгляду в апеляційних судах; територіальна компетенція стосу-

ється територіально-просторового аспекту діяльності апеляційних судів;
функціональна компетенція розкриває
місце апеляційних судів відповідно до
інстанційної їх приналежності, з відповідними в даному аспекті повноваженнями; процесуальна компетенція відображає механізм здійснення правосуддя
апеляційними судами у відповідній
процесуальній формі.
Крім того, вважаємо за необхідне зазначити, що не зовсім вірною на наш
погляд є пропозиція В. М. Коротуна,
який розмірковуючи про визначення
поняття повноваження й приналежності до нього як прав так і обов’язків, запропонував внести зміни до статті 27
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року й замінити назву даної статті з «Повноваження
апеляційного суду» на «Компетенція
апеляційного суду», з міркувань невідповідності предметно-понятійного змісту слова «повноваження» тим численним функціям суду, про які йдеться в
цій статті. Розмірковуючи про відповідність цих понять, В. М. Коротун ототожнює виконувані будь-яким органом,
в даному випадку апеляційним судом,
функції з поняттями «повноваження» й
«компетенція», що є на наш погляд некоректним, оскільки функції є об’єктивно обумовленим явищем, яке визначає
напрямки діяльності будь-якого державного органу, й можна сказати, що звичайно вони відбиваються й у компетенції органу, й в предметах його відання, й
у повноваженнях, але ототожнювати їх
з даними поняттями не можна [18, c. 37].
Сама пропозиція заміни назви ст. 27
Закону є слушною, але підставою такої
заміни на наш погляд є те, що поняття
компетенція є більш комплексним й
ширшим поняттям ніж повноваження,
й включає в себе як елементи прав і
обов’язків апеляційного суду, так й
предмети відання даного суду, які обумовлені його цілями та завданнями.
Отже, поняття компетенція, повнова-
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ження та функції різняться за повнотою
елементів, що є складовими того чи іншого визначення.
Поняття компетенція у свою чергу є
комплексним по відношенню до інших, оскільки включає в собі не лише
права і обов’язки та предмет відання
того чи іншого державного органу, але
й юридичне закріплення цілей, завдань
та територіальні межі діяльності.
Виходячи  з  вищевикладеного,
можна надати загальне визначення поняття «компетенції апеляційних судів»
в Україні, як встановлену нормами
Конституції, законів, підзаконних актів
сукупність прав, обов’язків та предметів відання апеляційних судів, які обумовлені покладеними на них, нормативно визначеними функціями, цілями й завданнями, в тому числі з нормативно визначеними територіальними
межами їх діяльності.
Детальний розгляд змісту компетенції різних судів судової системи, в тому
числі й апеляційних, повинен провади-

тися залежно від виконуваних ними
функцій, від роду (предмета) справ,
суб’єктів спорів, що підлягають розгляду, і місця (території), на яку поширюється діяльність певного суду, а також
від узгодженості дій між судами.
Апеляційні суди в Україні, як окремий елемент всієї судової системи, та як
автономна форма державної влади, характеризуються власною сферою компетенції, вирішення сутності якої потребує поглибленого наукового вивчення. Через компетенцію апеляційного суду найкраще відображається
роль даного суду, як взагалі в державному апараті, так і в системі судоустрою,
зокрема. Подальше змістовне окреслення компетенції поліпшить оперативність та якість роботи апеляційного
суду, що у свою чергу, сприятиме зміцненню авторитету судової влади в цілому, оскільки саме компетенція виражає
значущість державного органу та визначає його роль, як у суспільстві, так і в
системі державного апарату.
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УДК 347.615
Левківська Світлана Анатоліївна
Аспірантка Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака
Національної академії правових наук України
ПРИНЦИП РІВНОСТІ ПРАВ БАТЬКІВ
ТА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІСЛЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
(НА ПРИКЛАДІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)
Levkivska S. A. The Principle of Parental Rights Equality and Their Provision
After the Divorce (on the Example of Judicial Practice)
Abstract. The article deals with the main problems of realization and provision,
guaranteed by law, the right to participate in the upbringing and communication with the
child of a father who lives separately from the child. The need for systematic reform of
the family legislation of Ukraine to ensure gender equality in the consideration of
disputes between parents regarding the participation in education and communication of
fathers who live separately from the child is proved.
Key words: separate residence of parents, right on education, right on a communication, protection of
rights for a father, judicial.
В Україні протягом 26 років залишається актуальним питання рівності прав
батьків не тільки у шлюбі, а і підчас
кризи шлюбних відносин, а також після розірвання шлюбу. Практика застосування норм чинного законодавства
України підтверджує, що проблема реалізації батьком, котрий проживає окремо від дитини після розірвання шлюбу,
свого права на участь у вихованні та спілкуванні з дитиною не зникає, а з кожним
роком продовжує збільшуватися.
На сьогодні у нашому суспільстві
зберігається тенденція замовчування існування проблеми дискримінації за статевою ознакою у батьківському правовідношенні, дискримінації саме чоловіка-батька. Ця тенденція пов’язана з
тим, що вітчизняне законодавство зберігає підходи які зазнали свого становлення за часів входження України до складу
СРСР, які зосереджували свою увагу на
захисті саме прав жінки-матері, і це при
тому, що на сьогодні на всіх рівнях декларується рівність всіх громадян неза-

лежно від їх статі. Однак статистика розвінчує ці декларативні принципи а
результати вирішення сімейних спорів
доводять, що більшість рішень як органу
опіки та піклування так і суду ухвалюються не на користь батька.
Це прямо стосується і гарантій забезпечення низки прав батька, котрий
проживає окремо від дитини після розірвання шлюбу, зокрема права на виховання дитини, на спілкування з нею, на
визначення місця проживання дитини з
батьком. Беззаперечну реалізацію зазначених прав на сьогодні гарантує
низка норм, як міжнародних договорів
так і вітчизняного законодавства. І у висвітленні питань рівності батьківських
прав необхідно пам’ятати, що рівність
прав батька, котрий проживає окремо
від дитини, з правами матері закріплено
як у загальних нормах, які гарантують
рівність чоловіка та жінки взагалі, у всіх
сферах суспільного життя, так і спеціальними нормами сімейного законодавства про які мова піде далі.
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Зокрема до спеціальних норм, які декларують охорону батьківства, належать
частина перша-друга ст. 5 СК України, в
якій закріплено, що Держава охороняє
сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї.
Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально і
морально заохочує і підтримує материнство та батьківство.
Також слід навести норму яка безпосередньо стосуються права фізичної
особи чоловічої статі бути батьком, відповідно до спеціальної норми СК України чоловік має право на батьківство,
що прямо закріплено у нормі ст. 50. Зазначена норма, не є досконалою,
оскільки результати її правового аналізу
доводять, що зазначена норма звужує
поняття батьківства до виключно репродуктивної функції у той час як власне поняття батьківства відсутнє чинному законодавстві.
Нажаль в науковій літературі поняття батьківства, яке здебільшого надається виключно через призму материнства, визначаються неоднозначно.
Низка авторів визначає це поняття не
виходячи за межі репродуктивної функції, зазначаючи, що право на батьківство та материнство це право на реалізацію своєї репродуктивної функції
чоловіка та жінки.
Так, зокрема В. Ю. Москалюк,
В. П. Мироненко та інші у своїх наукових працях наголошують, що материнство це стан жінки, яка має дитину, цей
стан виникає у момент народження дитини і припиняється з її загибеллю або
смертю самої матері1.
В. Ю. Москалюк визначає поняття
материнства (батьківства) як особисте

немайнове право, яке виникає з приводу здійснення жінкою та чоловіком їх
репродуктивної функції з моменту досягнення ними статевої зрілості та є забезпеченими законом можливостями
самостійно вирішувати питання мати
чи не мати дитину, вимагати від усіх та
кожного поведінки, яка сприятиме
здійсненню права на материнство
(батьківство), та вимагати утримуватися
від дій, які перешкоджають здійсненню
цього права, звертатися за захистом
свого права від протиправних посягань
інших осіб способами, встановленими
законодавством [1, с. 124—129].
Однак зазначене визначення є громіздким через намагання автора включити до його змісту якомога більше ознак,
перевантажене багатьма елементами, які
не несуть додаткового змістовного навантаження з метою найкращого розуміння поняття, що не дозволяє його
ефективного використання.
У науковій літератури існують також визначення терміну батьківства з
якими взагалі не можливо погодитися.
Так, не можна погодитися з визначенням  батьківства  запропонованим
О. М. Ганкевич, автор зазначає, що
батьківство — це соціальний та психологічний стан чоловіка з моменту зачаття і до народження дитини жінкою,
а з моменту народження як факт походження дитини від певного чоловіка,
що оснований на кровній спорідненості між батьком і дитиною, юридично
посвідчений актовим записом про народження дитини в державних органів
РАЦС, що є передумовою виникнення
правового статусу батька [2, с. 98]. Зазначене визначення повністю сприймає позицію іншого автора — професора
З. В. Ромовської, яка так само визначає

Сімейне право України / І. А. Бірюков, В. С. Гопанчук, Ю. О. Заіка та ін. ; за заг. ред. В. С. Гопанчука.
— К. : Істина, 2002. — 356 с.; Москалюк В. М. Право на материнство (батьківство) за Сімейним кодексом
України / В. М. Москалюк // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу
України: Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу, м. Київ, 25 травня 2006 року. — X. :
Ксилон, 2007. — С. 124–129.; Мироненко В. Охорона сім’ї, материнства, дитинства — основа удосконалення шлюбно-сімейного законодавства України / В. Мироненко // Українське право. 1998. — № 1. —
С. 181–187; Вороненко Ю.В., Радиш Я.Ф. Медичне право в системі права України / Ю. В. Вороненко,
Я. Ф. Радиш // Український медичний часопис. — 2006. — № 5(55). — С. 25–67; Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник / З. В. Ромовська. — К. : Правова єдність, 2009. — 500 с.

1

98

Левківська С. А. Принцип рівності прав батьків та його забезпечення після розірвання шлюбу
(на прикладі судової практики)

це поняття через призму обов’язку, зазначаючи зокрема, що обов’язок батьківства виникає з часу зачаття дитини і
полягає насамперед у вчиненні чоловіком таких дій, які сприяли би народженню здорової дитини [3, с. 163].
Слід погодитися з тими авторами,
які вважають, що поняття батьківства
так само як і поняття материнства не
можливо обмежити виключно репродуктивною функцією фізичної особи.
Право на батьківство не припиняється з
моменту реалізації чоловіком свого
права бути батьком, не є похідним правом тісно пов’язаним з правом жінки
бути матір’ю, це окреме, самостійне
особисте немайнове право фізичної
особи чоловічої статі. Адже, з моменту
народження дитини та реалізації чоловіком своєї репродуктивної функції
його правомочності не припиняються,
а у випадку здійснення процедури реєстрації народження дитини, тобто встановлення походження дитини від батьків, це право батька розширюється.
З огляду на зазначене, на нашу думку батьківство в широкому розумінні
слід визначати як особисте немайнове
право фізичної особи чоловічої статі
реалізувати репродуктивну функцію та
брати систематичну активну участь у
вихованні своєї дитини з метою її соціалізації. У даному визначенні під вихованням слід розуміти повний комплекс
батьківських правомочностей.
Однак, у випадку настання кризи в
сімейно-шлюбних відносинах чи у
випадку розірвання шлюбу, як правило між батьками виникає низка спорів
щодо виховання спільної дитини,
спори щодо реалізації батьками своїх
прав та виконання обов’язків щодо
дитини, які потребують негайного вирішення. У випадку існування можливості вирішення питань між батьками
дитини у договірному порядку знімається низка проблем, які посилюються і загострюються у разі виникнення
конфлікту, спору.

Досить часто батько у такому випадку є особою наймень захищеною з правової точки зору, оскільки як зазначалося вище в Україні нажаль існує
традиційний дискримінаційний підхід
до вирішення спорів між батьками
щодо виховання спільної дитини, і за
всіх рівних умов, як правило судове рішення ухвалюються на користь матері.
Так, на сьогодні спори, які виникають між батьками, зокрема щодо участі
у вихованні дитини, про встановлення
регламенту спілкування з дитиною, про
визнання місця проживання дитини,
при окремому проживанні батьків є однією з найбільш поширених категорій
сімейно-правових спорів в судах. Вирішуючи такі спори, суд, як правило вирішує справу на користь жінки-матері,
при всіх рівних умовах, а іноді не зважаючи на те, що умови та можливості виховання дитини у батька кращі ніж у
матері, у супереч висловленим дитиною позиціям про прихильність саме
до батька, за наявності висновку органу
опіки та піклування про доцільність визначення місця проживання дитини з
батьком. Така позиція судів не прийнятна, не піддається логічному поясненню,
адже суд, в першу чергу зобов’язаний
керуватися виключно інтересами дитини, а не інтересами одного з батьків або
статевою «прихильністю», якщо завгодно «статевою солідарністю».
Вирішуючи спори на користь матері, суди здебільшого мотивують своє
рішення посилаюсь на принцип 6 Декларації про права дитини від 20 листопада 1959 р., в якому зазначено, що малолітня дитина не повинна бути
розлученою з матір’ю, крім випадків,
коли є виключні обставини. А визначаючи такі виключні обставини, у кожному окремому випадку, суд зазначав різні
обставини, керуючись виключно внутрішнім переконанням. Однак, слід зазначити, що такими виключними обставинами, як правило було зловживання спиртними напоями або нарко-
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тичними засобами, психічний стан, захворювання які можуть поставити здоров’я дитини під загрозу.
Слід зазначити, що стосовно значення та можливості застосування судами, при вирішенні конкретних справ
положень Декларації про права дитини
існує безліч роз’яснень як відповідних
відомств, міністерств так і суду. У кожному роз’ясненні наголошувалося на
тому, що зазначений документ не є
частиною законодавства України, а відтак і суди не можуть посилатися на нього при ухваленні відповідного рішення.
Так, у постанові Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.12.2016 р.
у справі №826/15335/16 зазначено:
«Конвенція про права дитини» була ратифікована у 1991 р., має статус міжнародного договору та є частиною національного  законодавства  України.
Декларація прав дитини була прийнята
резолюцією Організації Об’єднаних
Націй та не є міжнародним договором у
розумінні Віденської конвенції про право міжнародних договорів та Закону
України «Про міжнародні договори
України»». Такий висновок суду базується, зокрема, на аналогічних роз’ясненнях, наданих Апаратом Верховної
Ради України, Міністерством юстиції
України, Міністерством закордонних
справ України та Міністерством соціальної політики України [4].
Однак, зазначені роз’яснення залишилися поза увагою навіть Верховного Суду України, який, під завершення своєї каденції, вирішив надати
сумнівний за змістом правовий висновок в одній неоднозначній справі.
Слід зазначити, що правовим висновком цей «витвір мистецтва» назвати
важко, однак за процесуальним значенням він таким є.
Як приклад кричущого потурання
прав дітей та принципу рівності батьків
у батьківському правовідношенні є цивільна справа, яка розглядалася Печерським районним судом міста Києва.
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Так, у цивільній справі № 757/11568/15-ц,
суд першої інстанції не зважаючи на
висловлену прихильність дітей до батька, доведений факт аморальної поведінки матері у шлюбі, відсутність у матері
власного житла, а також незважаючи на
висновок органу опіки та піклування
про доцільність визначення місця проживання дітей разом з батьком, суд першої інстанції визначив місце проживання дітей саме з матір’ю. Суд Апеляційної
інстанції, враховуючи роз’яснення та
рішення Окружного адміністративного
суду м. Києва від 13.12.2016 р. у справі
№826/15335/16 щодо значення принципу 6 та взагалі самої Декларації прав
дитини, став на захист прав дітей, врахувавши їх думку, всі обставини справи,
висновок органу опіки та піклування,
скасував рішення суду першої інстанції
та ухвалив нове, яким задовольнив первісний позов батька [5].
У цій справі, як і в багатьох інших
справах такої категорії, своєю постановою Верховний Суд України непрогнозовано поставив крапку, яка фактично
легалізувала в Україні можливість застосування норм Декларації про права дитини, більше того всі суди нижчих інстанцій відповідно до чинного законодавства зобов’язані враховувати зазначену правову позицію (номер справи у ВСУ 6-2445цс16). У зазначеній постанові ВСУ було наведено аналіз
норми ст. 161 СКУ і принципу 6 Декларації про права дитини. ВСУ скасував
ухвалу Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, рішення Апеляційного
суду м. Києва, залишивши чинним рішення Печерського районного суду м.
Києва, яким було відмовлено у задоволенні первісного позову про визначення місця проживання двох малолітніх
дітей з батьком та задоволено зустрічний позов матері.
І це при тому, що всі Міжнародні
договори, які ратифіковані Україною
закріплюють гендерну рівність батьків.
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Так, зокрема у нормі ст. 7 Загальної
декларації прав людини чітко зазначено, що всі люди рівні перед законом і
мають право, без будь-якої різниці, на
рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то
не було дискримінації, що порушує цю
Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації.
Схоже положення закріплено і у
Конвенції Ради Європи. Так, відповідно до ст. 14 Конвенції Ради Європи
«Про захист прав людини і основоположних свобод» користування правами
та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — статі,
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження,
належності до національних меншин,
майнового стану, народження, або за
іншою ознакою.
Конституція України у нормі ст. 51
встановлює, що кожен із подружжя має
рівні права та обов’язки у шлюбі та
сім’ї. Впроваджуючи в життя ті принципи, що закріплені у міжнародних документах, у ст. 24 Конституції України
також закріплено принципи рівності
перед законом усіх громадян, чітко
встановлено, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками.
У нормі ст. 8 Конвенції Ради Європи
«Про захист прав людини і основоположних свобод» кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного
життя, до свого житла і кореспонденції.
Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним
у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки

чи економічного добробуту країни, для
запобігання заворушенням чи злочинам,
для захисту здоров’я чи моралі або для
захисту прав і свобод інших осіб.
На щастя, існуючу в Україні ганебну
практику дискримінації батьків у спорах
такої категорії, не оминув своєю увагою
найповажніший суд — Європейський
суд з прав людини (далі — ЄСПЛ),
який висловив свою позицію у одній із
чисельних справ такої категорії, в якій
громадянин виступав проти України.
Народжена рішенням ЄСПЛ надія на
припинення статевої дискримінації у
батьківському правовідношенні при вирішенні спорів судами в Україні має
бути реалізована у вигляді відповідних
змін до чинного законодавства України, а також шляхом зміни підходу до
вирішення спорів щодо батьківської
опіки після розірвання шлюбу судами
всіх інстанцій.
Необхідно зазначити, що позиція
ЄСПЛ щодо необхідності дотримання
принципу рівності батьків при вирішенні між ними спорів щодо виховання дитини при їх окремому проживанні
має системний підхід, який неодноразово знаходив прояв у відповідних рішеннях, тобто рішення у справі за зверненням громадянина проти України не є
виключенням. ЄСПЛ неодноразово
висловлював свою позицію у низці
справ такої категорії в яких заявниками
виступали громадяни Німеччини, зокрема у справах Сахін проти Німеччини, Зоммерфельд проти Німеччини і
Гоффманн проти Німеччини про доступ батьків до дітей, ЄСПЛ зазначив,
що батьки повинні мати рівні права у
спорах про опіку над дітьми, і жодні
презумпції, які ґрунтуються на ознаці
статі, не повинні братись до уваги.
Повертаючись до рішення ЄСПЛ,
слід зазначити, що воно стосується іншої ніж наведена у прикладі вище, але
як дві краплини води схожої справи.
Так у 2017 році ЄСПЛ ухвалив рішення
у справі «М. Є. проти України». У цьому
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рішенні ЄСПЛ констатував порушення
Україною права заявника, гарантованого статтею 8 «Право на повагу до
приватного і сімейного життя» Конвенції, у зв’язку з рішеннями національних судів про визначення місця
проживання дитини заявника. Надаючи оцінку у цій справі дотримання судами критерію безпеки та захищеності
дитини, ЄСПЛ визнав, що у цій справі
мало місце порушення статті 8 Конвенції при визначенні місця проживання дитини заявника. Слід погодитись, що ВССУ відреагувала на
зазначене рішення ЄСПЛ, оприлюднивши на своєму сайті інформаційний
лист «Щодо окремих питань судової
практики у справах про визначення місця проживання дитини», адресований
головам апеляційних судів та апеляційному суду міста Києва, яким зобов’язав
враховувати рішення ЄСПЛ у практиці
судів нижчих інстанцій при вирішенні
схожих справ такої категорії [6].
Реалізація батьком, котрий проживає окремо, права на виховання дитини
на сьогодні забезпечує низка спеціальних норм. Так, відповідно до ч. 2 ст. 141
СК України, розірвання шлюбу між
батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не
звільняє від обов›язків щодо дитини.
Інша норма закріплена у ст. 153
СК України, мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли
таке право обмежене законом.
Відповідно до норми ст. 157 СК Ук
раїни, той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати
участь у її вихованні і має право на
особисте спілкування з нею. У свою
чергу той із батьків, з ким проживає
дитина, не має права перешкоджати
тому з батьків, хто проживає окремо,
спілкуватися з дитиною та брати
участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.
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У чинному нині СК України закріплено низку норм, якими встановлено
різного рівня відповідальність за порушення законних прав батька, котрий
проживає окремо від дитини після розірвання шлюбу, на виховання та спілкування з дитиною. Так, відповідно до
норми ст. 158 СК України закріплено
право того з батьків, котрий проживає
окремо від дитини, звертатися за захистом як до органу опіки та піклування
так і до суду, а у окремих випадках, з метою захисту свого права батько має
право звернутися до органів поліції з
заявою про порушення кримінального
провадження та притягнення до відповідальності за умисне невиконання рішення суду відповідно до ст. 382 Кримінального кодексу України.
Так, у випадку порушення прав
батька на виховання та спілкування з
дитиною, батько має право звернутися
із заявою до органу опіки та піклування
з метою визначення способу участі у
вихованні дитини та спілкуванні з нею.
Проаналізувавши умови життя батьків,
їхнє ставлення до дитини, інших обставин, орган опіки i піклування вирішує, з ким
буде проживати дитина i затверджує графік
часу спілкування з дитиною кожного із батьків. Варто зазначити, що рішення органом опіки та піклування, є обов’язковим
до виконання.
Відповідно до норми ст. 159 СК Ук
раїни той з батьків, чиє право на спілкування з дитиною порушено іншим із
батьків, має право звернутися до суду.
Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків,
хто проживає окремо, у спілкуванні з
дитиною та у її вихованні, зокрема
якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки i піклування, другий із батьків має право звернутися до суду
з позовом про усунення цих перешкод. Крім
того, у разі ухилення одного із батьків
від виконання рішення суду або рішення органу опіки i піклування, той з батьків, котрий проживає окремо від дити-
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ни, має право на відшкодування матеріальної i моральної шкоди.
Зрештою, маючи всі необхідні докази того, що має місце ухилення матері
від виконання відповідного рішення
суду та продовжується незаконне обмеження у спілкуванні дитини з батьком,
батько має право подати позов до суду про
встановлення місця проживання дитини з
ним відповідно до ст. 159 Сімейного кодексу України: «у разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою
проживає дитина, суд за заявою того з
батьків, хто проживає окремо, може передати дитину на проживання з ним».
Однак зазначені норми не забезпечують у достатній мірі прав батька, котрий проживає окремо від дитини після
розірвання шлюбу, оскільки
По-перше, на сьогодні в Україні існує велика кількість справ, які тривають
роками, а протягом всього цього часу
батько не має можливості брати активну
участь у вихованні дитини, спілкуватися
з нею у достатньому обсязі, отримувати
інформацію про дитину про її життя.
По-друге, головними порушниками
прав батька є саме суд, який при ухваленні рішень, керується нормами Де-

кларації про права дитини, яка не є
частиною законодавства України, прикриваючись внутрішнім переконанням
та «статевою солідарністю» ухвалюють
рішення в супереч інтересів дитини та
наявних доказів у матеріалах справи.
З метою створення належних умов
для реалізації батьком свого права на
участь у вихованні та спілкуванні з дитиною переконана, що необхідно віднести
вирішення такої категорії справ до справ
які вирішуються в порядку наказного
провадження, надавши можливість батькові котрий проживає окремо від дитини після розірвання шлюбу з матір’ю
дитини або в силу інших обставин на
гарантований регламент побачень з дитиною та участі в її вихованні, а також
надати право суду до моменту ухвалення
рішення у позовному провадженні, у
справах такої категорії, враховуючи бажання дитини її прихильність передавати дитину під тимчасову опіки тому з
батьків до котрого прихильна дитина,
звичайно за наявності інших позитивних критеріїв. Зазначене дозволить
ефективно, в найкоротші строки забезпечувати право батька на участь у вихованні та спілкуванні з дитиною.
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