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УДК 342.951+343.123.12
Загиней Зоя Аполлінаріївна
Начальник відділу науково-методичного забезпечення
прокурорської діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
Науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, доцент
РЕЗУЛЬТАТИ НЕГЛАСНИХ
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
ЯК ДОКАЗ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАЛА ВІДОМА ОСОБІ
У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ СЛУЖБОВИХ
ОБОВ’ЯЗКІВ (СТАТТЯ 172-8 КУпАП)
Zahynei Z. A. Results of Tacit Investigations as Evidence of the Illegal Use of
Information that Became Known to a Person in Connection with the Performance
of Official Duties (Article 172-8 of the CUoAO)
Abstract: The article considers the problem of the possibility of using as evidence in cases of
administrative offenses related to corruption, provided in Article 172-8 «Illegal use of
information that became known to a person in connection with the performance of official
duties» of the Code of Ukraine on administrative offenses, the results of secret investigation
(search) actions received in criminal proceedings against the same person. The concept of «the
result of secret investigators (searches) actions» is offered. Based on the analysis of criminal
procedural legislation and the legislation of Ukraine on administrative violations, it was
concluded that the results of secret investigation (search) actions received in criminal
proceedings against a person authorized to perform state functions should be considered
inappropriate and inadmissible evidence in proceedings on administrative offenses, Corruption»,
as stipulated in Article 172-8 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses.
Key words: the result of secret investigative (search) actions; evidence, proceedings in administrative
offenses; offense related to corruption; criminal proceedings.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, повинні здійснюватися у загальному порядку, визначеному у Розділі IV «Провадження у справах про адміністративні правопорушення» Кодексу
України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема, згідно зі ст.
245 цього Кодексу, завданнями цього
провадження є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють
вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням,
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виховання громадян у дусі додержання
законів, зміцнення законності. Відповідні завдання можуть бути досягнуті лише
у випадку, коли у справі зібрані докази,
які у сукупності дають підставу зробити
висновок про те, що у діянні особи є
склад того чи іншого правопорушення,
пов’язаного з корупцією. Відповідні докази, як передбачено у ст. 252 КУпАП,
повинні оцінюватися органом (посадовою особою) за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні
всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.
Одним із правопорушень, пов’язаних з корупцією, є незаконне розголо-

Загиней З. А. Результати негласних слідчих (розшукових) дій як доказ незаконного використання
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шення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням  службових  повноважень
(ст. 172-8 КУпАП). За таке діяння передбачено накладення штрафу від ста
до ста п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Згідно з
приміткою цієї статті суб’єктом цього
правопорушень є особи, зазначені у п.
1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також особи, зазначені в ч. 2 ст. 17 Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних
спортивних змагань».
Згідно з даними судової влади, в
Україні упродовж 2016 року було розглянуто 26 справ про правопорушення,
пов’язане з корупцією, передбачене у
ст. 172-8 КУпАП, що більше на 57 %
порівняно з 2015 роком (за цей період
судами було розглянуто 11 таких справ)
та менше на 42 % порівняно з 2014 роком (у цьому році судами було розглянуто 7 справ, передбачених у ст. 172-8
КУпАП). У 2016 році було накладено
адміністративне стягнення за вчинення
відповідного правопорушення щодо
17 осіб, що більше на 53 % порівняно з
2015 роком (за цей період було накладено адміністративне стягнення щодо
8 осіб) та менше на 47 % порівняно з
2014 роком (у цьому році судами було
застосовано адміністративне стягнення
відносно 32 осіб) [1–3].
У ст. 251 КУпАП передбачено, що
доказами в справі про адміністративне
правопорушення є будь-які фактичні
дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа)
встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та
інші обставини, що мають значення
для правильного вирішення справи. Ці
дані встановлюються протоколом про
адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до

адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта,
речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів,
що мають функції фото- і кінозйомки,
відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів
фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому
числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді
за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про
вилучення речей і документів, а також
іншими документами.
У цьому переліку, як видно, відсутня
вказівка на результати негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД), які більшою мірою можуть слугувати доказом
того, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, незаконно розголосила або використала в інший спосіб у
своїх інтересах інформації, яка стала їй
відома у зв’язку з виконанням службових повноважень. Практично у 98 %
проаналізованих нами постанов судів, в
яких було встановлено наявність складу
адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією, передбаченого у ст. 172-8 КУпАП, доказом наявності відповідного складу правопорушення, винності особи в його вчиненні
були результати НСРД, що були отримані слідчими у кримінальних провадженнях відносно цих осіб. Наприклад, згідно з постановою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 5 березня 2015 року в
рамках проведення негласних слідчих
(розшукових)  дій  у  кримінальному
провадженні  № 420142400000000  від
20 червня 2014 року за ознаками кримі-
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нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу
України (КК України), було встановлено та зафіксовано у протоколі про хід
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29 жовтня
2014 року №18/23-478т факт незаконного розголошення Особою-1 інформації, яка стала йому відома у зв’язку з
виконанням службових повноважень.
Зокрема, зі змісту вказаного протоколу
вбачається, що Особа-1 20 жовтня
2014 року близько 11 год. 40 хв. у телефонній розмові з Особою-2 надав інформацію відносно Особи-3 щодо дати
його народження, місця проживання,
даних про події, які мали місце у його
житті (втрата паспорта, прийняті рішення в порядку кримінального процесуального законодавства) [4]. Таким чином, у цьому випадку інформація про
незаконне розголошення особою інформації з обмеженим доступом стала
відома під час проведення такої НСРД,
як зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж (мереж, що
забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та
звуків або повідомлень будь-якого виду
між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), що є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб,
які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на
підставі ухвали слідчого судді, якщо під
час його проведення можна встановити
обставини, які мають значення для кримінального провадження (ч. 1 ст. 263
Кримінального процесуального кодексу України (КПК України)).
Відтак доволі очевидно виникає питання, чи можуть використовуватися як
доказ вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, передбаченого у ст. 172-8
КУпАП, результатів НСРД, отриманих
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відносно цієї особи у кримінальному
провадженні. Зауважимо, що відповідні
питання не знайшли свого відображення у науковій юридичній літературі. Відтак метою цієї статті є дослідження проблеми визнання доказами незаконного
використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ст. 172-8 КУпАП) результатів НСРД, отриманих у кримінальному провадженні відносно цієї особи.
Насамперед зауважимо, що у КПК
України зміст поняття «результати
НСРД» не розкривається. Хоча у цьому
Кодексі відповідний термінологічний
зворот використовується. Зокрема, з аналізу ч. 1 ст. 256 КПК України можна зробити висновок, що законодавець відносить до результатів НСРД протоколи
щодо проведення НСРД, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати,
здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії. Однак згідно зі ст. 255 КПК України до результатів НСРД законодавець відносить
відомості, речі та документи. Згідно з
Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій
та використання їх результатів у кримінальному провадженні під результатами
НСРД розуміється протокол про хід і
результати проведеної НСРД [5].
Науковці, які займалися дослідженням проблеми результатів НСРД розуміють під ними відомості, одержані суб’єктами, уповноваженими на проведення
негласних слідчих (розшукових) дій, та
зафіксовані у процесуально визначеній
формі (протоколі, додатку до нього), а
також предмети, речовини, документи,
вилучені під час їх проведення, які можуть мати значення для встановлення
обставин кримінального провадження
або правильного та ефективного проведення розслідування [6, с. 29], відомості
(предмети, документи) [7, с. 220], відомості, що мають значення для кримінального провадження та їх процесуального
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оформлення відповідно до положень
ст. 252 КПК України [8, с. 81], «матеріально фіксовані джерела, що виникають в процесі проведення НСРД та
містять певну інформацію, відомості…. Результати НСРД для їх подальшого використання, в тому числі й у
кримінальному процесуальному доказуванні, мають бути трансформовані в
передбачену матеріальну форму —
відповідні матеріали НСРД» [9, с. 102].
Не вдаючись у наукову дискусію з приводу визначення поняття «результати
НСРД», вважаємо, що під ними доцільно розуміти матеріали НСРД, які
включають всі матеріально фіксовані
джерела, що можуть утворюватися у
результаті проведення НСРД та передбачені у КПК України.
Проаналізувавши постанови судів, в
яких особи визнавалися винуватими у
вчиненні правопорушення, пов’язаного
з корупцією, передбаченого у ст. 172-8
КУпАП, доходимо висновку, що у них
доказами, які підтверджують вину особи
у його вчиненні визнавалися: протокол
про проведення негласної слідчої розшукової дії — зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
(електронних інформаційних систем)
[10–14], протокол про результати контролю за вчиненням злочину [15; 16]. В окремих постановах суди детально дають
оцінку належності та допустимості доказів у відповідному провадженні у справі
про адміністративне правопорушення.
Так, у постанові Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 листопада 2016 року вказано, що за фактом
вимагання неправомірної вигоди оперуповноваженим Луцького ВП ГУНП у
Волинській області Особою-1, проводилися негласні слідчі (розшукові) дії щодо
цієї особи: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з
абонентського номеру рухомого (мобільного) зв’язку, який належить останньому.
За результатами проведення НСРД складено відповідні протоколи та стеногра-

ми, які у встановленому законом порядку
розсекречені та приєднані до матеріалів
кримінального провадження [12].
У постановах судів про закриття провадження у справі про адміністративне
правопорушення, передбачене у ст. 172-8
КУпАП, у зв’язку з відсутністю у діях
особи ознак складу цього правопорушення, суди також оцінювали як доказ
протоколи про проведення НСРД —
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) [17; 18].
Як було зазначено вище, у таких випадках виникає питання про те, чи може
оцінюватися як належний та допустимий
доказ у провадженні по справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з
корупцією, передбачене у ст. 172-8
КУпАП, який підтверджує винуватість
особи у його вчиненні, що здобутий та ви
користовувався в іншому провадженні —
кримінальному — результати проведення НСРД. Зазвичай у судових рішеннях
оцінка відповідним доказам не дається.
Згідно зі ст. 255 КПК України, відомості, речі та документи, отримані в результаті проведення НСРД, які прокурор не визнає необхідними для подальшого проведення досудового розслідування, повинні бути невідкладно знищені на підставі його рішення, крім випадків, передбачених ч. 3 цієї статті та
ст. 256 цього Кодексу. Окрім того, КПК
України містить ряд заборон щодо використання результатів проведення
НСРД. Так, згідно з ч. 2 ст. 255 цього
Кодексу, забороняється використання
зазначених у ч. 1 цієї статті матеріалів
для цілей, не пов’язаних з кримінальним провадженням, або ознайомлення
з ними учасників кримінального провадження чи будь-яких інших осіб. Відповідно до ч. 1 ст. 257 КПК України, якщо
в результаті проведення НСРД виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному
кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використа-
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на в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого
судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Таким чином, кримінальне процесуальне законодавство
України передбачає заборону використовувати результати НСРД для цілей, не пов’язаних з кримінальним провадженням, у тому числі у справах про
адміністративні правопорушення.
Окремі суди у своїх постановах притримуються такої ж позиції і визнають
результати проведення НСРД неналежним та недопустимим доказом у провадженні про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене у ст. 172-8 КУпАП. Так, у постанові Козелецького районного суду Чернігівської області від 12 травня 2017 ро
ку вказано, що отримані у ході оперативно-розшукових заходів докази, на
які посилається прокурор, зокрема,
протокол огляду документів від 20 березня 2017 року, яким оглядалися отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій протокол 1 № 231т/42-24/01-2017 від 15 лю
т о г о    2 0 1 7    р о к у    т а    п р о т о к о л 2
№ 232т/42-24/01-2017 від 15 лютого
2017 року зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
від 20 березня 2017 року, не може бути
прийнятий як доказ у даній справі.
У порушення вимог ст. 255 КПК України як доказ у справі про адміністративне правопорушення було долучено
протокол огляду документів, яким оглядалися отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових)
дій протокол 1 № 231т/42-24/01-2017
від 15 лютого 2017 року та протокол 2
№ 232т/42-24/01-2017 від 15 лютого
2017 року зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
від 20 березня 2017 року, що був здобутий як доказ в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Інших доказів, що підтверджують скоєння особою
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адміністративного правопорушення, ма
теріали справи не містять. Відтак суд
дійшов обґрунтованого висновку про
відсутність у діях особи ознак складу адміністративного правопорушення, по
в’язаного з корупцією, передбаченого у
ст. 172-8 КУпАП [4]. Такі ж аргументи
про неможливість прийняття як доказу
у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене у ст. 172-8 КУпАП, доказів,
отриманих у ході оперативно-розшукових заходів, зокрема, протоколу про
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29 жовтня
2014 року [19]. Водночас у постанові
апеляційного суду Хмельницької області від 6 липня 2015 року по цій справі вказано, що посилання суду першої
інстанції на те, що матеріали НСРД не
можна використовувати як доказ у справах про адміністративні правопорушення, не ґрунтується на вимогах закону.
Апеляційний суд Хмельницької області, мотивуючи рішення про помилковість рішення суду першої інстанції та
про наявність у діях Особи-1 складу адміністративного правопорушення,  передбаченого  у ст. 172-8 КУпАП, послався на ст. 251 КУпАП, яка визначає,
що визнається доказами у справах про
адміністративні правопорушення та зазначив, що дані про наявність складу
адміністративного
правопорушення
встановлюються, в тому числі, протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, речовими доказами, а також іншими документами. Тому суд дійшов
висновку, що протокол про результати
проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до нього є доказом у даній справі, оскільки містять данні про розголошення Особою-1 інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень [19].
Ураховуючи викладене вище, доходимо висновку, що результати НСРД,
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отримані у кримінальному провадженні, в яких виявляється, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
незаконно розголосила або використала в інший спосіб у своїх інтересах
інформацію, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, не можуть визнаватися доказами
у провадженнях по справах про адміні-

стративне правопорушення, пов’язане
з корупцією, передбачене у ст. 172-8
КУпАП. Відтак якщо у справі відсутні
інші докази, які б підтверджували факт
учинення цією особою відповідного
правопорушення, відповідне провадження підлягає закриттю у зв’язку з
відсутністю події і складу адміністративного правопорушення (п. 1 ч. 1
ст. 247 КУпАП).
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Європейська інтеграція України покладає на нашу державу відповідні
обов’язки. Зокрема, створення безпечних умов життя для всіх членів суспільства на усіх рівнях: родина, суспільство,
держава. Одним із кроків на цьому шляху є ратифікація Конвенції Ради Європи по попередженню та протидію насильству щодо жінок та домашньому
насильству (так звана Стамбульська
конвенція). Необхідність прийняття цієї
Конвенції підтверджуються і статистикою, що оприлюднена програмою
«ООН Жінки» — насильство щодо жінок спричиняє більше смертей та інвалідності серед жінок і дівчат у віці від
15 до 44 років, ніж рак, дорожньо-транспортні пригоди, малярія і війни разом
узяті [9]. Україна не є виключенням у
цьому питанні, навіть не дивлячись на
те, що такі статистичні дані важко
виокремити в офіційній статистиці
правопорушень. За даними Центра «Ла
Страда — Україна», в Україні у 2017 ро
ці зафіксовано більше 75 тисяч звернень до Національної поліції України
щодо домашнього насильства та більше 15 тисяч дзвінків на Національну
«гарячу» лінію з попередження домаш-
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нього насильства, торгівлі людьми та
ґендерної дискримінації, яка працює на
базі ГО «Ла Страда-Україна» лише за
6 місяців 2017 року [10]. Однак ці цифри не можна вважати остаточними, бо
насильство щодо жінок як соціальне
явище є латентним, особливо домашнє.
Виходячи з необхідності ратифікації
та бажання протидіяти насильству по відношенню до жінок та домашньому насильству, у 2016 році Кабінет Міністрів
України вніс до Верховної Ради законопроект «Про запобігання та протидію
домашньому насильству», який розробило Міністерство соціальної політики [2].
Як зазначається в пояснювальній записці, у проекті Закону пропонується впровадження комплексного підходу до боротьби з цим явищем, суттєво доповнення існуючих інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів,
та інші норми, спрямовані на покращення захисту потерпілих від домашнього
насильства. Метою цього дослідження є
аналіз понятійного апарату цього документу, оскільки єдине розуміння термінології під час комунікації між органами,
що застосовуватимуть ці норми є запорукою досягнення поставленої мети.

Ілікчієва К. І. Окремі питання термінології проекту закону
«Про запобігання та протидію домашньому насильству»

У преамбулі проекту Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству» зазначається, що домашнє насильство є переважно проявом гендерно
зумовленого насильства та призводить
до порушення прав людини. Однак чи
дійсно домашнє насильство у більшості
випадках детермінується саме статтю
жертви — питання. Аналізуючи положення Стамбульської конвенції, можна
зробити висновок, що гендерне насильство це прояв дискримінації, що заснована на історично нерівному співвідношенні сил між чоловіками і жінками і
стало перешкодою для здійснення повного рівноправ’я жінок. В цілому погоджуючись з таким тлумаченням поняття
гендерно обумовленого насильства, важко погодитись з тим, що воно є основним кримінологічним фактором існування домашнього насильства.
Як свідчать кримінологічні дослідження, конфлікт у родині це процес
ліквідації розбіжностей інтересів. Конфлікт може виникнути через будь-яку
незадоволену потребу, але в кожному
випадку конфлікт — це дефект соціального спілкування, що проявляється в
найменш  соціально-контрольованій
сфері суспільних відносин: сімейно-побутових. Серед мотивів насильницької
поведінки в родині, можна також виділити самоствердження, прагнення позбутися турбот, намагання втримати
партнера й ревнощі, соціально-економічні фактори [4, с. 122–126]. Також
слід зазначити, що від домашнього насильства, в не меншій мірі, потерпають діти та похилі члени родини незалежно від їх статі. І умовою при цьому
може бути перевага у фізичній силі
або авторитет. Тому на нашу думку, не
коректно у преамбулі акцентувати увагу саме гендерній обумовленості домашнього насильства, оскільки це
може призвести до дискримінаційного
застосування норм даного документу
по відношенню до інших категорій
жертв домашнього насильства.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 проекту
Закону, домашнє насильство — всі акти
фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, які
вчиняються в сім’ї чи в межах місця
проживання між колишнім чи теперішнім подружжям або особами, які спільно проживають чи проживали однією
сім’єю, але не перебувають або не перебували в шлюбі, незалежно від того, чи
проживає або проживала особа, яка
вчинила домашнє насильство, у тому
самому місці, що і особа, яка постраждала від домашнього насильства. Загалом, на нашу думку, дане формулювання передає суть питання, але є дещо
перевантаженим. Ми вважаємо, що необхідно дещо спростити дане визначення та сформулювати його наступним чином: «домашнє насильство — всі
акти фізичного, психічного або сексуального
насильства, а також зловживання матеріально-побутовим забезпеченням, які вчиняються членами родини незалежно від їх спільного проживання».
Відповідно до ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу України сім’єю є особи, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.
Однак ми не погоджуємося з обмеженням кола суб’єктів застосування насильства лише членами сім’ї, які проживають
разом. На наш погляд, більш доцільним
є використання терміну член родини.
Це охоплює і такі випадки, коли потерпіла та особа, яка застосовувала насильство є кревними або законними родичами, хоча і не проживають разом та не
мають спільного побуту.
Така наша позиція ґрунтується на
працях дослідників сімейного права.
Сім’я це союз, який заснований на
шлюбі, родинності, прийнятті дітей на
виховання, що характеризується спільністю життя, інтересів, взаємною турботою [5, с. 34-35; 8, с. 105]. Сім’я являє
собою особливе об’єднання людей, початком якого є шлюб, до складу сім’ї
входять батьки, діти, дід, баба, інші ро-
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дичі, як з боку чоловіка, так і з боку дружини [6, с. 55]. Однак лише Ромовська З. В. розмежовує поняття сім’ї та
родини. Родиною можна назвати дружину, чоловіка та дітей, які спільно проживають, а також батьків, інших кровних родичів, які навіть спільно не проживають.
Але слово «сім’я» до родичів, які живуть
окремо, не вживається [7, c. 10].
Як будь-яке соціальне явище, насильство в родині має свої форми прояву, що відображено і у чинному законодавстві (Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» [1]), і у аналізованому документі. Такими формами
є — економічне, психологічне, сексуальне та фізичне насильство.
Так, економічним насильством, у розумінні законопроекту, є така форма домашнього насильства, яка включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого
майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення
без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з
лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення
економічного характеру. Доцільність існування даної форми насильства може
бути оспорено, проте утиски жінки в
економічній сфері життя є досить розповсюдженими як на рівні суспільства,
так і на сімейно-побутовому рівні. Аналізуючи позицію правозахисних організацій, які стикаючись з проявами насильства щодо жінок і виробили окремі
ознаки економічного насильства, ми
можемо тлумачити його як залишення
без ресурсів, заборона працювати, фінансовий контроль та залежність, що
здійснюється через видачу грошей
лише на принизливе прохання і в розмірі недостатньому для прожиття, необґрунтовані обмеження та відмова у грошах, несправедливий поділ майна, примусове вилучення грошей [3].
Чинне українське законодавство
тлумачить поняття економічного на-
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сильства дещо інакше — під ним розуміється умисне позбавлення житла, їжі,
одягу та іншого майна чи коштів, на які
постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його
смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я [1].
Законодавче тлумачення є дещо
вужчим, ніж тлумачення громадських
організацій, проте визначення явища
через його прояви не завжди виправдане. У даному випадку, характеризуючи
економічне насильство через його прояви, ні практики, ні законодавці не визначили конкретні межі поняття та дали
занадто широке тлумачення.
З філософської точки зору, всі вказані вище дії можуть бути визнані економічним насильством. Залишення без ресурсів, заборона працювати, фінансовий контроль та залежність, що здійснюється через видачу грошей лише на
принизливе прохання і в розмірі недостатньому для прожиття, необґрунтовані
обмеження та відмова у грошах, несправедливий поділ майна, примусове вилучення грошей мають вплив на господарське (у розумінні побуту) життя будь-якої
особи, на її економічне становище. Проте таке розуміння насильства не містить
юридичного тлумачення, що заважатиме повноцінному захисту від зловживань економічного характеру.
Оскільки ми розглядаємо насильство як різновид правопорушення, то
відповідно до теорії права, воно має
містити ряд ознак, а саме: суспільну небезпечність, протиправність та наслідки. Рівень суспільної небезпеки визначається завданням або можливим
завданням шкоди об’єкту посягання.
Перераховані у визначенні проекту Закону дії можуть завдати фізичної, моральної та майнової шкоди, яка і буде
критерієм розмежування злочинів, проступків та деліктів. Що ж стосується
протиправності, то всі ці дії порушують
основні конституційні права осoби, а
отже, є протиправними. Умисне поз-
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бавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без
догляду чи піклування, перешкоджання
в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації може призвести
до порушення фізичного та психічного
здоров’я або смерті. Такі наслідки містять в собі велику суспільну небезпечність та відповідно до Кримінального
кодексу України можуть кваліфікуватися як вбивство, доведення до самогубства, тілесні ушкодження різної тяжкості та інші, тобто діяння, які в теорії
кримінального права називаються фізичне чи психічне насильство. Крім
того, словосполучення «інші правопорушення економічного характеру» ще
більше розширює і так широкий перелік та створює додаткові можливості
для зловживання правом на захист від
домашнього насильства.
Підсумовуючи вищезазначене, доходимо висновку, що економічне насильство є категорією штучною, опосередковано вираженою через фізичне та
психічне насильство і класифікується
як вид соціального насильства. Перераховані вище дії, на нашу думку, слід назвати зловживанням матеріально-побутового
забезпечення, під яким слід розуміти умисну
неправозгідну поведінку, що призводить до дискримінації у господарсько-побутовій сфері.
Стамбульська конвенція вказує на
таку форму домашнього насильства як
психологічне. Чинне законодавство розуміє під цим поняттям насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї, шляхом словесних образ або погроз, переслідування,
залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдатися шкода психічному здоров’ю. Розглядуваний законопроект розкриває це
поняття наступним чином. Психологічне насильство — форма домашнього
насильства, яка включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх

осіб, переслідування, залякування, інші
дії або бездіяльність, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль в репродуктивній сфері, якщо
такі дії або бездіяльність викликали в
постраждалої особи побоювання за
свою безпеку чи безпеку третіх осіб,
спричинили емоційну невпевненість,
нездатність захистити себе або завдали
шкоди психічному здоров’ю особи.
Обидва поняття суттєво не відрізняються між собою, але містять один недолік, що може ускладнити притягнення до відповідальності домашнього
агресора. Крім того, при аналізі тлумачення слів «насильство» та «психологія»
стає зрозумілим, що психологічного
насильства бути не може, оскільки застосування фізичної сили або будьякий інший вплив на науку в такому
контексті неможливий. Вплив на науку
відбувається під час її розбудови, досліджень проблемних питань, пошуку нових ідей та здійснення відкриттів. Використання знань з психології може кваліфікуватись як психічне насильство,
оскільки, застосовуючи знання з психології, людина впливає на психічну діяльність особи. Зрозуміло, що інтенсивність такого впливу може бути різна,
починаючи від виникнення різних емоцій до розладів психічного здоров’я.
Виходячи зі змістовного навантаження
та тлумачення розглядуваних понять,
під психологічним насильством у суспільстві розуміють дії, що є формами
прояву психічного насильства. Існування двох понять, що позначають одне й
те саме явище, на нашу думку, призводить до змішування категорій, і тому
пропонуємо вилучити з законодавчої
лексики словосполучення «психологічне насильство», замінивши його на словосполучення «психічне насильство».
А п. 11 ст. 1 проекту закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству» викласти у такій редакції
«11) психічне насильство — форма насильства, яка полягає у впливі на психіку людини,
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що проявляється у інформаційній та позаінформаційній формах, вчиняється проти волі
особи та має на меті негативно вплинути на
її поведінку». Це, на нашу думку, зменшить
ризики уникнення відповідальності особами, що вчинили домашнє насильство.
У п. 12 ст. 1 законопроекту надано
тлумачення поняття сексуальне насильство, під яким пропонується розуміти
будь-які дії сексуального характеру, вчинені щодо повнолітньої особи без її
згоди або щодо дитини, примушування
до актів сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, в тому числі
щодо дитини або в її присутності.
Особливістю сексуального насильства є те, що воно може містити ознаки
фізичного чи психічного насильства,
або поєднувати їх прояви. Відмежуванням цих видів насильства від сексуального є об’єктивно сексуальний характер
поведінки, тобто будь-який вплив на
особу вчинюється з метою збудження
або задоволення сексуальної потреби
ініціатора проти волі потерпілої особи.
І слід зазначити, що в даному випадку,
автори законопроекту розширюють
усталене розуміння сексуального насильства, що обмежується виключно
діяннями, передбаченими в Розділі IV
«Злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості» Кримінального кодексу України.
Найпоширенішою формою посягань на статеву свободу є зґвалтування.
Що стосується насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом, то нам вбачається, що
такою поведінкою є посягання на статеву свободу та статеву недоторканність, яке ґрунтується на основі використання тіла потерпілої як предмету
злочинного посягання.
Кваліфікація введення в отвори тіла
потерпілої особи різних предметів відбувається як мордування, коли вони не завдали тілесних ушкоджень (ст. 126 КК Ук
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раїни), при нанесенні тілесних ушкоджень — відповідно за ст. ст. 121, 122, 125
КК України, а при наявності до того підстав як хуліганство (ст. 296 КК України) є
не достатньо аргументованою. На нашу
думку, таке трактування надто звужує поняття сексуального насильства та виключає певне коло дій, що завдають шкоду
нормальному укладу статевих відносин.
Дослідження, проведені представниками деяких країн Європи вказують
на те, що під сексуальними посяганнями розуміють будь-яке сексуальне проникнення. Виходячи з цього, поведінка
різного роду (як насильницька, так і ненасильницька) може мати сексуальне
забарвлення, проте сексуальним насильством може бути визнано лише насильницьке сексуальне проникнення.
Проте і таке трактування дещо звужує
поняття  сексуального  насильства,
оскільки сексуальні посягання, на нашу
думку, є предметними, а отримання задоволення статевих інстинктів з насильницьким використанням тіла потерпілої особи можливе і без проникнення. Психіатрія знає цілий ряд психічних відхилень на сексуальному ґрунті, які не пов’язані із проникненням у
тіло потерпілої, проте завдають її істотних моральних та фізичних страждань
(наприклад, зв’язування, примусовий
стриптиз тощо).
Ми вважаємо, що під сексуальним
проникненням слід розуміти введення
як статевого органу, так й інших предметів у природні порожнини іншої особи з метою одержання сексуального задоволення. Це визначення охоплює і
введення статевого органу в ротову порожнину іншої особи, і введення статевого члена в анус жінки (аналогічна дія
стосовно чоловіка є актом мужолозтва),
і введення будь-якого іншого предмета
в природні порожнини іншої особи (у
тому числі й при імітації сексуальної
дії). Характерною рисою, яка відмежовує такі дії від мордування чи нанесення
тілесних ушкоджень, є сексуальність та-
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кого проникнення, що означає наявність в особи мети одержати саме сексуальне задоволення [4, с. 65–67].
Отже, виходячи з вищезазначеного,
ми погоджуємося з визначенням запропонованим у законопроекті, не дивлячись на дещо громіздку конструкцію.
Як альтернативу можем запропонувати
таке визначення: сексуальне насильство —
це умисний, протиправний, суспільно небезпечний вплив на межі статевої свободи, статеву
недоторканність та на нормальний уклад
статевих відносин з метою задоволення статевого інстинкту, що може містити ознаки
фізичного та/або психічного насильства.
І, нарешті, фізичне насильство. У редакції законопроекту під ним розуміється ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.
Під фізичним насильством сучасна
теорія права розуміє протиправний
вплив на організм іншої людини, який
вчиняється проти її волі й спричиняє їй
фізичну шкоду: смерть, погіршення
здоров’я, порушення тілесної недоторканності, позбавлення особистої свободи. Проте дискусійним питанням щодо
визначення фізичного насильства є питання про одурманюючі та отруйні речовини. Деякі вчені вважають, що фізичним насильством може бути лише
таке надання одурманюючих та отруйних речовин, що було здійснена насильно. Існує ще одна точка зору, відповідно до якої використання одурманюючих речовин порушує тільки психічну діяльність людини й не впливає
або дуже мало впливає на її фізичний,
точніше фізіологічний стан, і його не
можна віднести до фізичного насильства. Це насильство психічне, а не фізичне, про що свідчать насамперед сам
процес впливу на людину і його результат. Однак, незважаючи на те, що пси-

хотропні речовини та інші одурманюючі речовини впливають на психіку,
вони перш за все впливають на фізіологічні  процеси  організму.  Зміна
сприйняття об’єктивної реальності,
втрата свідомості, стан сп’яніння, безпорадний стан — це все результати зміни нормального функціонування фізіологічних механізмів в організмі людини.
Суб’єкт застосування фізичного насильства, як правило, використовує
його для придушення волі або залякування; для того, щоб змусити іншу особу поводитися певним чином або, не
примушуючи потерпілого до конкретної поведінки, спрямовує зусилля лише
на задоволення своєї потреби в насильстві на підставі різних мотивів: помсти,
ревнощів, хуліганських спонукань, користі тощо. Тому воля потерпілого ігнорується, не береться до уваги, суб’єкт
застосування насильства не сприймає
потерпілого як особу, до якої необхідно
дослухатися, отже у будь-якому разі дії
вчиняються проти волі потерпілого.
Виходячи з вище наведеного можна
вказати на деякі недоліки поняття, що
пропонується в проекті. По-перше, в
понятті відсутня фіксація умисності такого діяння. І по друге, не враховується
відношення потерпілого до такого діяння. Лише за наявності умислу на заподіяння фізичного насильства проти волі
потерпілого, можна говорити про можливість притягнення до відповідальності особи, що застосувала насильство.
Таким чином, фізичне насильство —
це умисний, протиправний, суспільно небезпечний фізичний вплив на тілесну недоторканність та нормальне функціонування фізіологічних процесів організму, що вчиняється однією людиною щодо іншої проти її волі
та спрямований на завдання шкоди її здоров’ю або посягає на життя. І саме таке
тлумачення має бути закріплене в законодавстві, на нашу думку.
Ще одним загальним недоліком для
всіх проаналізованих понять форм насильства є їх прив’язка виключно до до-
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машнього насильства. Всі ці форми насильства можуть застосовуватись і застосовуються на всіх рівнях, а не лише
на рівні родини. Тому, ми вважаємо,
недоречним та недоцільним використовувати у термінології проекту Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству» словосполучення «форма домашнього насильства».
А от вказівка умисне застосування насильства чи зловживання матеріальним
забезпеченням є обов’язковим, оскільки
деякі із аналізованих вище дій можуть
бути вчинені з необережності. Також
доречним було б вказати і психічне
ставлення потерпілої особи до застосування таких щодо неї. Якщо, напри-

клад, є згода на застосування практик
БДСМ, то притягати до будь-якого виду
юридичної відповідальності немає підстав. Саме тому, необхідним є при розкриті понять форм насильства використовувати словосполучення «проти
волі потерпілої особи».
Загалом, не применшуючи проведену Міністерством соціальної політики
роботу, хотілось наголосити на необхідності під час нормотворчості звертатися до напрацювань науки та практики
застосування вже існуючих норм права.
Результатом такої співпраці стане працююча законодавча база, яку не потрібно буде постійно змінювати через недосконалість.
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Since the first years of independence,
Ukraine has identified the integration into
European structures to be the main foreign policy area. Since then, despite complex internal political processes, these strategic goals of the foreign policy of our
state remain unchanged.
The need to reform the national state
border protection system is primarily determined by the strategy of European integration of Ukraine and the need to harmonize the current state legislation with
the legislation of the European Union in
accordance with agreements on cross-border cooperation, which is one of the main
conditions for the creation of a unified
European security system.
Another important factor is a significant
increase in the level of threats related to terrorism, illegal migration, cross-border
crimes, especially organized, the proximity
of the borders of Ukraine to the European
Union borders and, as a consequence, the
urgent need to adapt the forms and methods
of their protection to European standards.
The purpose of the study is to examine the practical implementation of international experience in protecting the
state border to improve the national border legislation.

24

Today, Ukraine is reforming all aspects
of the life of society and the state. In this
regard, studying and adopting of positive
experience in the sphere of organization
and functioning of the state border protection systems of foreign countries, as
well as identification of ways to use such
experience for reforming and developing
the system of the state border protection
in Ukraine, taking into account the national peculiarities, becomes of particular relevance. This is especially important given
the foreign policy orientation of Ukraine
and, above all, the desire to join the European Union [1, p. 27].
Some issues related to international
experience in the protection of the state
border are highlighted in the studies of
many scholars, including O. Vonsovych,
A. Gubanov, L. Zaitsev, I. Bondarenko,
Yu. Bytiak, Yu. Vedernikov, S. Goncharuk,
G. Zabarnyi, S. Kivalov, T. Tsimbalistyi,
V. Shkarupa and others. However, some
aspects of the studied problem cannot be
considered solved.
The issues of cross-border cooperation in the context of the European integration progressive state policy of Ukraine
require a deeper scientific study. Ensuring
proper cooperation with EU countries in
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the field of state border protection is a significant contribution to the integration
into the European security systems.
To study the European experience
and determine the ways of its application
for the formation of a national system
for the state border protection under the
European standards, we consider it necessary to analyze the formation of a unified state policy in the field of border security by the EU countries.
V. Pleshko points out that more than
250 terrorist acts are prevented in Western
Europe each year. Every year, the number
of persons detained for terrorist activities
by the special services of these countries
increases. According to the European
Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA), the number of
drugs entering the EU countries and the
number of people consuming them grow
each year. The geography of the countriessuppliers covers almost all continents.
Thus, countering terrorist manifestations,
cross-border organized crime, human trafficking and drug trafficking at the borders
are among the urgent issues for the European community. Therefore, since the 50s
of the last century, one of the strategic
priorities for the European Union countries is the introduction of effective mechanisms for the national security management in the border area. These mechanisms are aimed at creating an effective
public administration system to counter
modern cross-border challenges and
threats [2, p. 102].
Mechanisms for public administration
in the border area are introduced both by
the national governments of the EU countries and in the format of the unified policy
of the European Union in the field of border security. The issues of adopting the European experience in border security management are relevant for Ukraine, taking
into account the state’s strategic course towards European integration [2, p. 103].
Thus, the strategic development area
of the national system for the protection

of the state border of Ukraine is the creation of a model for the integrated state
border management, based on interaction
between border-protecting law enforcement agencies, harmonizing with the common European experience in the field of
border security.
The modern strategy of integrated
border management is a key priority for
the implementation of a unified state policy by the EU countries in the field of border security. An important component of
the implementation of the integrated border management strategy was the adoption of Council of Europe Regulation No.
2007/2004 dated October 26, 2004. The
document envisaged the creation of the
European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX).
Within the limits of the powers granted, FRONTEX:
1) ensures the coordination and cooperation of the EU border and migration
structures in the field of protection and
control of the external borders;
2) introduces a unified system for analyzing the risks and threats of illegal activity at the borders;
3) provides practical assistance to EU
countries in training personnel for border
security;
4) introduces modern high-tech means
and developments for the purpose of remote control of borders;
5) provides assistance in resolving crisis situations on the external borders of
the European Union;
6) organizes international cooperation,
including with the countries outside the
European Union;
7) facilitates the return of immigrants
from third countries [2, p. 104].
It should be noted that the EU countries have developed a very effective system for coordination and interaction,
which functions effectively through a
single coordinating body — European
Border and Coast Guard Agency
(FRONTEX).
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We will analyze the foreign experience
on the state border protection by law enforcement agencies of the European Union countries and the possibility of
adopting it in the process of reforming
the system of the state border protection
in Ukraine.
For this purpose, we will examine the
structure of the Italian border guard
agencies.
In Italy, there is a specialized police
unit — the border police, which is responsible for the implementation of passport
and visa controls for entry and exit, monitoring compliance with safety rules on domestic and international routes, law enforcement, crime control at service facilities and some other tasks.
It is not the duty of the Italian Border
Police to register documents: the police is
responsible for this task. Thus, they exercise only a control function, which improves the efficiency of their activities
and reduces the time spent on trains at
railway border stations. Passport examination at seaports are carried out even
before the ship arrives at its destination.
For this purpose, representatives of the
border police go to the previous port
(abroad) to speed up the disembarkation
of passengers, to detain criminals and
suspicious persons in their port.
According to the functions performed, the Italian border police is divided into land, sea and air police. The
land border police is quartered along four
border zones that run along borders with
states bordering Italy. The management
of zonal border detachments supervising
the activities of 24 border police units
operating in the sector is located in the
centers of the zones.
The Office of the Air Border Police
carries out passport-visa and customs control in six major airports. The air border
police also includes two squadrons [1, p 27].
It is important to study the system of
border law enforcement agencies of
France in terms of organizational struc-
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ture. The directorates and active police
services occupy the central place in the
structure of the General Directorate of
the National Police of France; the most
important are the central airport and border police service. The main task of this
service is to control the citizens who cross
the border of the country. This includes the
document examination, and, in some cases,
issuing visas, monitoring compliance with
the rules for transporting animals and
plants, etc. In the event of any accidents in
air or rail transport, the central service carries out a criminal investigation.
The central service consists of six departments: operational communication,
which task is to manage and coordinate
the operational activities of air, land and
sea posts, ensure communication with
other national police departments; department of informatics, statistics and archives; air police department that coordinates the activities of air navigation posts
designed to provide navigation control
and flight safety; railway police department, which carries out border control at
railway stations located on the border of
France, this department also ensures the
safety of passengers on long-distance
trains; department for operations and plans,
which deals with issues of personnel,
equipment and organization of services.
In France, there are seven regional offices of the service, which manage the relevant departmental station located both in
separate departments and at border-customs points (seaports, air terminals, railway stations). As part of these points, border mobile brigades operate, which move
between permanent posts, ensuring the
continuity of the border zone.
The national gendarmerie is also engaged in the protection of the state border
in France. The Gendarmerie of France is
part of the armed forces that are performing police functions and are in operational
subordination to the French Ministry of
the Interior. In modern conditions, the
gendarmerie of France is engaged in the
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fulfillment of administrative tasks on a
regular basis: the protection of borders
and control over foreigners, the supervision of entertainment events, the observance of sanitation and hygiene standards,
the acquisition and storage of weapons
and ammunition, etc. [1, p. 27, 28].
The system of the border-protecting
law enforcement agencies of the Federal
Republic of Germany also deserves attention. There are specialized federal departments, including the Federal Border
Guard, as part of the police department
of the Ministry of Internal Affairs of
Germany. This militarized corps performs
police functions. Under normal peacetime
conditions, it is authorized to operate
within a 30-kilometer border strip, and is
empowered to exercise the functions of
the internal federal police to ensure public
order throughout the country [3, p. 84]. Its
main tasks are the control of the state border; the fight against organized crime, illegal migration, drug smuggling; protection
of the most important institutions (the
residence of the president and the chancellor, houses of federal ministries, the
Constitutional Court, etc.); investigation
of offenses in the sphere of ecology. Since
1992, this service is responsible for the
public safety in rail and air transport. Its
units are involved in law enforcement during demonstrations, natural disasters, major
disasters, and state visits [4, p. 138, 139].
The Republic of Lithuania has a special body in the system of the state border
protection the Service for the Protection
of the State Border. It belongs to the administration of the Ministry of Internal
Affairs. This service protects the state border on land, in the sea and in the internal
border waters; controls persons and vehicles crossing the state border; ensures the
legal regime of the border zone and the
regime of border control points; helps to
carry out state control of migration processes; participates in the provision of law
and order and other functions imposed by
law in the border zone; protects the state

during the war as part of the armed forces [1, p. 28].
The analysis of the European experience on the state border protection allows
determining the main areas for reforming
the law enforcement system for the state
border protection in Ukraine. Ukraine has
adopted the European integration vector
of foreign policy, and it is necessary to
adopt the experience of those countries
that have recently joined the EU and reformed their border agencies in accordance with the norms of the European Union to reform the national state border
protection system.
If we analyze the system of law enforcement agencies responsible for the law
and order on the state border of Ukraine,
it can be argued that one of the main
agencies is the State Border Guard Service
of Ukraine that has recently been subordinated to the Ministry of Internal Affairs.
Such subordination is the result of the introduction of European experience in the
reforming of the law enforcement system
of Ukraine, since almost all border agencies of the EU countries are part of the
structure of the Ministry of Internal Affairs. Subordination of the State Border
Service to the Ministry of Internal Affairs
made it possible to increase the effectiveness of interaction between law enforcement agencies responsible for the state
border protection and to increase the results of their activities.
Deep and irreversible democratic
transformations taking place in Ukraine
require restructuring and raising the level
of efficiency and quality in the activities
of the entities engaged in the protection
of the state border of Ukraine. In particular, it is necessary to address the problem of optimizing the activities of the
State Border Guard Service of Ukraine
and other bodies of the National Police
in the sphere of the state border protection in Ukraine [5, p. 62] and their role in
the process of integration into the European security system.
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It is necessary to create a model for integrated state border management, based
on the interaction between law enforcement agencies responsible for the state

border protection and cooperation with
the European Agency FRONTEX, taking
the common European experience in the
field of border security as a basis.
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Постановка проблеми. Як вважали класики соціалістичної ідеології,
здійснення регулятивної функції в
повному обсязі можливе тільки за
умов розвинутого соціалістичного суспільства, коли право виражає волю і
інтереси всіх трудящих, і внаслідок
цього добровільність виконання вимог правових норм стає основною
формою їх реалізації.
За таких обставин дії людей спрямовані на розумне здійснення встановлених прав і виконання покладених
обов’язків і засновані не на егоїзмі чи
особистій вигоді, а на правильному поєднанні громадських і особистих інтересів, на усвідомленої потреби діяти
перш за все в інтересах суспільства.
Різні загальнотеоретичні та прикладні аспекти соціалістичного права та
його втілення в життя розглядались в
працях С. Алєксєєва, О. Венедіктова,
В. Горшенєва, І. Григорчака, І. Сабо,
В. Токовенка, С. Явіча та інших радянських та сучасних науковців, роботи
стали науково-теоретичною основою

та визначили головні напрямки даного
дослідження.
Метою та завданням даної статті є
аналіз особливостей основних форм і
методів реалізації регулятивної функції
в соціалістичному праві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Наявний у соціалістичному
праві механізм правового регулювання
відображав протилежні фактори зв’язку
права і суспільних відносин, які воно
регулювало. Для подолання цього ідеологи соціалізму надали праву нормативного характеру, а для впорядкування
суспільних відносин було сформовано
низку проміжних правових механізмів,
які забезпечували як спосіб сприйняття
так і спосіб реалізації права.
Радянський вчений С. Алексєєв, виділив чотири механізми реалізації регулятивної функції у соціалістичному
праві: 1) правове регулювання або правовий вплив здійснювалося шляхом надання окремим особам певних суб’єктивних прав; 2) правове регулювання
або правовий вплив здійснювався шля-
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хом покладання на окремих осіб конкретних  юридичних  повноважень;
3) правове регулювання шляхом погрози
застосування державного і суспільного
примусу; 4) правове регулювання процесу забезпечення безпосередньо державного примусу особам, що порушили правові зобов’язання [1, с. 138–140].
Таке формулювання об’єктивно
розкриває характер соціалістичного
права та межі реалізації в нім регулятивної функції. Одночасно слід зробити
кілька уточнень стосовно наведених механізмів.
По-перше, запропоновані шляхи
реалізації регулятивної функції є формою правової дії, яка виникає внаслідок
правотворення. Тобто є закономірною
і виникає разом з самим правом.
По-друге, у запропонованій типологізації розділяються і протиставляються два способи правового впливу  —  суб’єктивні права та юридичні
зобов’язання. На практиці вони не можуть існувати самостійно. Їх поділ у соціалістичному праві, зокрема радянському, здійснювався на нашу думку
штучно, оскільки таким чином, забезпечувалося функціонування командно-адміністративного апарату. Більше
того, перші два механізми визначають
процес надання особі правосуб’єктних
прав, що апріорі суперечило радянському підходу до організації влади, яка
повинна належати народу.
По-третє, третій та четвертий механізми реалізації регулятивної функції
також недоцільно поділяти та протиставляти один одному, оскільки вони є
стадіями правової дії, стадіями регулятивної функції.
Здійснюючи глибший аналіз регулятивної функції соціалістичного права, а саме — визначаючи регулятивну
статичну і регулятивну динамічну
функції, то можна виокремити ряд характерних рис. Так, регулятивна статична функція яка виражається у впливі
права на суспільні відносини шляхом їх
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закріплення в тих чи інших правових
інститутах, у соціалістичному праві виражається як закріплення або утвердження існуючих суспільних відносин,
які «виражають волю народу», роблять
їх недоторканими [2, с. 94].
На практиці, основною сферою реалізації регулятивної статичної функції
були інститути права власності, завданням яких було закріплення існуючих
майнових порядків шляхом надання окремим суб’єктам (державі, суспільним і
кооперативним організаціям, громадянам) найбільш ширших повноважень у
сфері володіння та користування речами. Окрім того, регулятивна статична
функція в соціалістичному праві отримала вираження і в інших правових інститутах, зокрема в інституті політичних прав і обов’язків громадян (виборче, авторська право та ін.).
Такий підхід, на нашу думку, був закономірним, оскільки диктатура пролетаріату, який за своєї критичної маси не
міг безпосередньо здійснювати політичне управління країною та займатися
нормотворчою діяльністю, зобов’язувала до створення специфічної моделі,
коли правосуб’єктністю наділялася незначна частина населення, яка фактично володіла засобами виробництва і
здійснювала управління державою.
Однак, як зауважує В. Токовенко, в
радянській державі існувала нерозмежованість політичного та адміністративного рівнів керівництва, при цьому до
політичного рівня відносилися лише
ЦК КПРС, а вся номенклатура володіла
політичними повноваженнями формально [8, с. 84–85].
Таке твердження є вкрай слушним.
Більше того, слід звернути увагу на джерело формування політичної номенклатури в радянській державі. Вихідці із
селян та робітників без належної освіти
і досвіду не могли ефективно здійснювати державну діяльність на займаних
адміністративних посадах. Це, на думку
І. Григорчака, «негативно позначилося
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на державному управлінні: значна частина керівників не сприймала інакодумства, з підозрою ставилася до нових
ідей. Домінуючим методом управління
виступало пряме адміністрування: від
підлеглих вимагали тільки виконання
вказівок вищого керівництва» [4]. Тобто
адміністративний примус був безпосереднім виявом практичної реалізації регулятивної статичної функції у радянській державі.
Регулятивна динамічна функція соціалістичного права реалізується шляхом впливу права на суспільні відносини та їх динамічний розвиток. Для соціалістичного права та соціалістичних
країн, зокрема СРСР, регулятивна динамічна функція була основою права,
оскільки динаміка розвитку суспільних
відносин затверджувалася на найвищому
державному рівні. Звісно, на практиці
така динаміка була фікцією. У правовій
площині для соціалістичного права недоцільно здійснювати поділ функції на
динамічну і статичну, оскільки їх фактичний вплив був формальний. Такий
формалізм сприймався радянськими теоретиками права з тієї позиції, що сприяти розвиткові суспільних відносин
можна настільки, настільки «панівні відносини закріплені, затверджені в якості
непорушних, недоторканих» [2, с. 95; 6].
На нашу думку, таке формулювання
було закономірним, оскільки саме соціалістичне право передбачало закріплення в окремих правових інститутах
дієвого початку. Такими інститутами
були інститути адміністративного, цивільного, трудового права, які забезпечували регулювання господарських відносин — націоналізацію засобів виробництва, встановлювали контроль за
фінансовою системою та ін. Наприклад, інститути трудового права регулювали повноваження працівників (дотримання трудової дисципліни) і керівників (забезпечення гідних умов праці,
виплата зарплати та ін.). Інститути кримінального права впливали на динаміку

розвитку суспільних відносин шляхом
дотримання правопорядку та недопущення інакодумства.
Наведені загальні характерні риси
регулятивної функції соціалістичного
права доводять тезу про її відмінність від
охоронної функції, про наявність, так
званих «функціональних відмінностей».
Зокрема, для радянського права було
властивим ділити правові норми на регулятивні і охоронні, а самі регулятивні —
на зобов’язуючі, уповноважуючі та забороняючі [5]. Така класифікація норм
права чітко відображає реалізацію функцій в радянському праві. Власне соціалістичне право, яке в своїй основі ставить
розвиток суспільства, повинно чи не
найбільше спричинитися до динаміки та
еволюції регулятивної функції.
Однак, регулятивну функцію, як і
норми права, доцільно диференціювати на імперативну та диспозитивну. Радянському праву характерна наявність
цілого ряду правових норм, які не допускали жодних відхилень від них (забороняючі та зобов’язуючі норми). Натомість дотримання диспозитивних
норм (допущення поведінки адресата
норм за угодою з ним) [5] було виключною формальністю і зводилося до імперативного змісту.
На практиці основними проявами
регулятивної функції соціалістичного
права були власне дозвіл та заборона,
тобто зобов’язуючі і забороняючі правові норми. Уповноважуючий різновид регулятивної функції соціалістичного права ми розглядати не будемо, оскільки
правові приписи містяться як у нормах
права дозвільного, так і заборонного характеру. Аксіомою соціалістичного права було те, що правовий дозвіл та заборона є безпосереднім наслідком правотворення і формується у відповідності до
правових норм-приписів, що стосуються
усіх учасників суспільних відносин.
Нормативна властивість дозволу
полягає в дотриманні вказівки на такий
варіант поведінки людей, які чітко від-
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повідають інтересам суспільства. Тобто
норми радянського соціалістичного
права містили положення стосовно
того, як себе слід поводити і як ні. Тобто, можна говорити, що основним виявом регулятивної функції соціалістичного права було забезпечення високого
рівня правової поведінки, тоді як правова культура загалом та правова освіта
зокрема не розглядалися у якості самостійних елементів механізму правового
регулювання.
Отже, соціалістичне право визначало межі поведінки усіх громадян і підтримувало її усіма засобами, що були в
розпорядженні держави. Дозвіл, як регулятивний фактор і спосіб впливу на
суспільство по різному, визначав стан
сторін регульованих відносин. Дозвіл,
насамперед, адресувався тому, хто був
ініціатором встановлення соціальних
зв’язків і мав відповідні повноваження.
Становище іншої сторони, на яку покладалися зобов’язання, обумовлювалося межами відповідної правової поведінки. Така ситуація доводить односторонній характер соціалістичного права,
коли влада народу визначалася цілим
рядом зобов’язань до виконання. Більше того, становище усіх, по відношенню до кого існувало зобов’язання, було
засобом забезпечення і задоволення інтересів правомочної сторони, що виступала ініціатором зобов’язань [7, с. 50].
У цій ситуації не може бути й мови про
правосуб’єктність громадян, оскільки
правові зобов’язання конкретної людини розглядалися в рамках зобов’язань
усього суспільства або його прошарків.
Правове становище суб’єктів правових відносин у соціалістичному праві
також визначалося по різному і залежало від характеру суспільних відносин.
Для такого типу відносин були властиві
імперативні приписи, рекомендації та
ін. Нормативна складова заборони полягала в тому, що вона містила припис
стосовно поведінки особи у конкретних умовах, але є неприпустимою в
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умовах розвитку суспільства. Тобто, заборона, як вияв регулятивної функції
соціалістичного права, вказувала на те,
як непотрібно себе поводити, а також
визначала реакцію суспільства і держави на таку протиправну поведінку. Недотримання заборони вело не тільки до
державного та соціального осуду, а й до
покарання. В цьому аспекті можна прослідкувати взаємозв’язок регулятивної
та охоронної функції, які виступають
складовими в процесі організації та забезпечення суспільних відносин. Таким
чином, основна суть соціалістичного
права полягала у запобіганні вчинення
неправомірного вчинку особою, як гарантії еволюції суспільних відносин.
Слід також зауважити, що заборона,
як регулятивний чинник, використовується там, де держава має найбільший
вплив на суспільство, а з огляду на те,
що у соціалістичному типі правовідносин держава мала практично абсолютний вплив, заборони були складовим
елементом кожного нормативно-правового акта. За своїм змістом і характером
така норма була вкрай позитивною,
оскільки регулювання діяльності того
суб’єкта правовідносин, який може бути
ініціатором неправомірної поведінки,
служить превентивним механізмом.
Однак у соціалістичному (в тому числі і
радянському) праві заборона виступала
засобом регулювання правової поведінки людини чи групи людей з метою
недопущення шкоди суспільству чи
державі. Цей крок був логічним з огляду
на те, що соціалістичні держави формувалися внаслідок революційних потрясінь і не спиралися на абсолютну підтримку громадян. Остання досягалася
виключно шляхом ідеологічної боротьби та терору.
Таким чином, дозвіл та заборона
були ключовими проявами регулятивної функції соціалістичного права,
оскільки саме від їх реалізації відбувалося формування оптимального типу регулювання конкретних суспільних від-
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носин та конкретного правового зв’язку
між суб’єктами права. Останніми були
громадяни і суспільство. Держава перетворилася у надбудову, яка і регулювала
взаємини між ними.
Дозвіл і заборона є найбільш загальними методами впливу і тому отримали
юридичне закріплення у соціалістичному праві. У кожній правовій нормі чи
правовому інституті ці норми деталізувалися у залежності від того, який рівень
соціальних відносин доцільний для соціалістичного суспільства і держави. Такий власне радянський підхід до організації суспільних відносин і їх регулювання був запозичений усіма країнами, що
обрали соціалістичний шлях розвитку.
Особливий інтерес з наукової точки
зору викликають зовнішні фактори
правового регулювання через дозвіл і
заборону, оскільки вони є своєрідними
способами організації волі суб’єктів
правовідносин з метою отримання відповідного правового ефекту [7, с. 51].
Практична реалізація цих регулятивних механізмів, характеризує так
звану результативну сторону механізму
правового впливу. Цей механізм є найхарактернішою рисою соціалістичного
права, коли реалізація права виступає
перетворенням вимог правових норм в
життя і втілення їх у поведінку суб’єктів
правовідносин [1, с. 145]. Основною
метою права і держави при цьому визначаються регульовані правом суспільні відносини. А виходячи з того, що
основним творцем права була держава,
відповідно вона і ставала основним регулятором суспільних відносин.
Якщо характеризувати регулятивну
функцію соціалістичного права через
зміст дозвільних нормативних актів, то
слід виокремити два ключові її аспекти — активний і пасивний. Активним є
реалізація дозвільних дій, а пасивним  —  утримання від дій, які заборонені правом [7, с. 52].
Зміст активного типу регулятивної
функції полягає в тому, що сторони іс-

нуючих суспільних відносин вчиняють
дії, які цілковито відповідають правовим приписам і нормам права, а відповідно мають найвищий коефіцієнт реалізації. Прикладом такого активного
вияву регулятивної функції і відповідно
дозвільного змісту права, є виплата пенсій для пенсіонерів. З одного боку, пенсіонери регулярно отримують пенсію, а
з іншого — орган, що її виплачує, вчасно реалізує свої зобов’язання. Тобто
відбувається виконання дозвільних і
взаємообумовлених дій, які чітко регулюються нормами права. При цьому
поведінка однієї сторони обумовлена
поведінкою іншої сторони.
Зміст пасивного способу реалізації
права полягає в тому, що одна сторона
правових відносин утримується від дій,
які безпосередньо заборонені правом, а
інша сторона утримується від будь-якого впливу на дії попередньої сторони,
якщо в них немає протиправних дій.
Відповідно, реалізація правової заборони відбувається не тоді, коли вона порушується і викликає відповідну реакцію
органів державної влади, а тоді, коли
люди в повсякденному житті не здійснюють дій, стосовно яких передбачені
певні заборони [7, с. 52].
Відповідно правові дії, які не підпадають під заборону, є для заборони, як регулятивного механізму, нецікавими та не
мають жодного юридичного значення.
Важливість дослідження заборони, як
регулятивного механізму соціалістичного права, обумовлюється тим, що сама
заборона спрямована на тих суб’єктів, які
в силу різних обставин не схильні до
правопорушення. При цьому, заборона
утримує існуючі суспільні відносини та
спонукає людей і суспільство до правової поведінки, що передбачає недопущення будь-яких протиправних дій, які
навіть не заборонені офіційно.
Окрім того, основним завданням і
змістом соціалістичного права було
формування таких правовідносин, коли
соціально корисна поведінка кожного

33

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 11 (17)

громадянина забезпечується не стільки
правовими, скільки іншими соціальними регуляторами (зокрема, соціальними та матеріальними).
Однак, значення правових механізмів регулювання суспільних відносин не
применшувалося. Навпаки, ідея про відсутність необхідності в правовому регулюванні багатьох аспектів діяльності
громадянина супроводжується об’єктивною потребою поліпшення якості цього
регулювання стосовно інших аспектів
його прояву в системі відносин «держава — громадянин». Ця система і забезпечувалася шляхом реалізації дозволів та
заборон, які виступали основними механізмами правового регулювання.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, в основі здійснення регулятивної функції
соціалістичного права передбачалось
наступне:
1) механізм правового впливу, що
забезпечував перетворення вимог пра-

вових норм в основу правовідносин
суб’єктів права. Такі обставини зумовлювалися основною метою соціалістичної держави — регулювання суспільних відносин;
2) правовий дозвіл, як механізм регулятивної функції, реалізовувався у активний спосіб (сторони існуючих суспільних відносин здійснюють вчинки, які
цілковито відповідають правовим приписам і нормам права, а відповідно —
мають найвищий коефіцієнт реалізації)
та пасивний спосіб (одна сторона правових відносин утримується від дій, які безпосередньо заборонені правом, а інша
сторона — утримується від будь-якого
впливу на дії попередньої сторони, якщо
в них немає протиправних дій).
Перспектива подальших досліджень означеної проблематики вбачається у визначенні правосуб’єктності
фізичних та юридичних осіб в соціалістичному праві та регулятивних механізмів їх здійснення.
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Коли говоримо про ефективність
управління комунальною власністю, то
слід звертати увагу й на контроль у відповідній сфері. Нашу увагу привернули
Стандарти з аудиту державних фінансів, розроблені INTOSAI, де йдеться,
зокрема, про аудит результативності,
що передбачає визначення обсягів економічності, результативності та ефективності (п. 1.0.40): 1) визначення обсягів економічності, досягнутої в управлінні завдяки застосуванню ефективних адміністративних практики та
принципів та впровадженню ефективної управлінської політики; 2) перевірка
ефективності використання людських,
фінансових та інших ресурсів і перевірка систем інформації, оцінки результатів та їх моніторинг; аналіз заходів, вжитих об’єктом аудиту для усунення виявлених недоліків; 3) перевірка результативності діяльності щодо виконання
намічених цілей об’єкта аудиту та аналіз фактичних наслідків діяльності у по
рівнянні із запланованими. Також зазначається, що в деяких країнах конституція або чинне законодавство не на
діляють вищими органами фінансового контролю (далі — ВОФК) повноваженнями контролювати «ефективність»
або «результативність» управління фінансовою діяльністю виконавчої влади.
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Оцінка доцільності та корисності адміністративних рішень та ефективності
управління належить до сфери компетенції міністрів, яким доручено організацію функціонування адміністративних служб і які несуть відповідальність
за свою роботу перед законодавчим
корпусом. Термін, який у такому випадку видається більш адекватним для визначення контрольних функцій ВОФК,
що виходять за межі традиційного розуміння аудиту законності, — це «аудит
ефективності управління». Така перевірка передбачає аналіз державних витрат в розумінні загальних принципів
належного врядування. Два види аудиту — законності і ефективності управління — в дійсності можуть бути об’єднані в один захід, тим більше, що вони
доповнюють одне одного, при цьому
аудит законності може бути підготовчим етапом аудиту ефективності управління, що сприяє зрештою виправленню ситуації, яка виникла внаслідок порушень на терені законності (п. 1.0.43
Стандартів). Керівників державних органів можна було б більш ефективно
примушувати виконувати їхній обов’язок звітувати, якби повноваження
ВОФК включали його право здійснювати чи давати доручення стосовно методів здійснення аудиту законності,
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правильності, оцінки результатів діяльності всіх установ, підприємств та організацій державної форми власності
(п. 1.0.44 Стандартів).
Коли йдеться про аудит ефективності, у звіті аудитора зазначається рівень економії та результативності набутих і використаних ресурсів, а також
уточнюється, чи у повному обсязі були
досягнуті заплановані цілі. Характер такого звіту та питання, що в ньому
розглядаються, можуть істотно різнитися. Наприклад, у ньому може йтися
про використання ресурсів, може наводитися висновки щодо результатів,
отриманих від застосовування тих чи
інших заходів і програм, чи надаватися
рекомендації стосовно заходів з удосконалення діяльності (п. 4.0.4 Стандартів).
З метою адекватного врахування потреб користувача аудитор може бути
змушений спиратися в своїх звітах про
фінансовий аудит чи аудит ефективності на більш тривалі інформаційні
періоди та вимоги щодо розкриття відповідної та належної інформації
(п. 4.0.5 Стандартів). На відміну від аудиту законності (фінансового аудиту),
які регулюються відносно конкретними
положеннями та зміст яких є більшменш передбачуваний, характер контролю ефективності відрізняється більшою неоднозначністю, і аудитор більше вільний в своїх оцінках і тлумаченнях. Питання, що охоплюються такими
перевірками, є більш вибірковими, а
перевірки можуть здійснюватися не за
один період бухгалтерської звітності, а
за багаторічним циклом. Крім того, випадки, що аналізуються при розгляді фінансових звітів є більш конкретними і
більш визначеними. Відповідно звіти за
результатами аудиту ефективності є різноманітними та містять більше дискусій
та аргументації (п. 4.0.21 Стандартів).
У звіті про результати аудиту ефективності повинні чітко зазначатися цілі
та обсяг аудиту. Такі звіти можуть містити критичні зауваження (наприклад, для

привернення уваги — в інтересах громадськості або через те, що йдеться про
відповідальність посадових осіб державних установ за питання обліку та
звітності, за марнотратство в особливо
великих розмірах, за винятково негативні дії чи за явну нерентабельності
приведенні ними фінансової діяльності, або можуть не містити їх, але надавати інформацію чи поради незалежного характеру, або зазначати обсяги
економії чи рівень досягнення цілей
ефективності  та  рентабельності
(п. 4.0.22 Стандартів). Що стосується
аудиту ефективності, то оцінка буде
більш суб’єктивною, оскільки звіт безпосередньо не залежить від фінансових
та інших документів. Внаслідок цього
аудитор може вирішити, що для оцінки
важливості того чи іншого моменту
слід враховувати не його кількісні та
вартісні аспекти, а характер чи контекст
(п. 4.0.29 Стандартів).
Що стосується законодавчого підходу до визначення поняття «контроль»
і його видів, то В. Ю. Кобринський
констатує, що «при розробленні конструкції поняття «державний контроль»
законодавцем не враховано атрибутивних ознак поняття «контроль», яке: 1) є
родовим щодо поняття «державний
контроль»; 2) вже є визначеним у численних нормативних актах. Відтак,
можна говорити про відсутність послідовності і наступності у формуванні
термінологічного законодавчого апарату. Це, у свою чергу, потребує подальших наукових досліджень поняття державного контролю, а головне — його
законодавчого визначення. За інших
умов, знищується межа, за якої можна
чітко відрізнити державний контроль
від державного нагляду, державного обліку та державного моніторингу. І якщо
останні два види діяльності органів держави не включають у себе перевірку
відповідності, то щодо перших двох
постає потреба у чіткому з’ясуванні, передусім, на законодавчому рівні їхніх
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відмінних рис. У цілому ж можна відзначити, що про законодавчому регулюванні даних питань доцільно зважати на те, що контроль багатоаспектна
діяльність, що реалізується в ході:
1) спостереження, вивчення, узагальнення, співставлення, аналізу фактичного
стану справ на підконтрольному об’єкті
вимогам нормативних актів і певних
стандартів, ухваленим рішенням, наміченим цілям; 2) оцінки стану діяльності,
що контролюється; 3) визначення причин вчинених порушень; 4) відпрацювання і вжиття заходів з усунення виявлених в ході контролю відхилень і недопущення їх у майбутньому» [1, с. 40].
Професор Л. М. Касьяненко зазначає, що «контроль у державному управлінні має характер професійної діяльності, є частиною управлінської діяльності
і тому не обмежений лише питаннями
законності як судовий контроль. Він передбачає можливість безпосереднього
втручання у процес виконання певних
рішень, надання допомоги, проведення
інструктування, корегування дій, а при
необхідності і здійснення такої функції,
як покарання винних» [2, с. 21].
Фахівці у галузі адміністративного
права відносять контроль до видів зворотних зв’язків, каналами яких державно-владні суб’єкти отримують інформацію про фактичне положення справ,
про виконання рішень [3, с. 710].
Науковець І. В. Єршова пропонує
оперувати поняттям «державний майновий контроль», який здійснюється державними органами, а його об’єктом є діяльність організацій щодо використання
публічного майна. Контрольна оцінка
такої діяльності проводиться, виходячи
із принципів і з метою використання
державного майна, а також мети і завдань управління ним [4, с. 202]. На наш
погляд, нині можна вже стверджувати
про існування публічного майнового
контролю, який здійснюється органами
законодавчої та виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядуван-
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ня. Об’єктами публічного майнового
контролю є різноманітна діяльність,
пов’язана із володінням, користуванням
та розпорядженням публічною власністю — державною та комунальною.
У межах адміністративно-правового
інституту управління комунальною
власністю на особливу увагу заслуговують норми, що регламентують спеціальну контрольну діяльність органів
публічної влади. Йдеться про контроль:
за діяльністю органів, які забезпечують
безпосереднє управління комунальною
власністю (тобто це свого роду внутрішній контроль за самим управлінням, за суб’єктами, які скеровують
управлінські процеси); за використанням комунального майна, об’єктів комунальної власності суб’єктами, що не
наділені державно-владними повноваженнями (йдеться про контроль за діяльністю комунальних підприємств,
установ, організацій, тих суб’єктів, акції
яких повністю або частково знаходяться у комунальній власності.
Як зазначає А.В. Вінницький, дискусійним є питання про те, чи охоплюється адміністративно-правовими нормами контроль за використанням комунального майна суб’єктами, які володіють ним на підставі договору оренди,
безоплатного користування, довірчого
управління, зберігання тощо. У цих випадках контрольні повноваження цілком засновані на цивільному законодавстві. Очевидно, що у даних випадках
доречно вести мову лише про адміністративно-правову (публічно-правову)
форму волевиявлення органа публічної
влади як сторони договірних відносин,
а не про публічну природу контрольних відносин у цілому [5, с. 93].
Отже, можна виокремити контроль за: збереженням комунального
майна; цільовим та ефективним використанням комунального майна; надходженням доходів до місцевих бюджетів від користування об’єктами комунальної власності.
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Контроль у сфері управління коммунальною власністю має бути не лише
державним, а ще й з боку органів місцевого самоврядування. Наприклад, у Положенні про управління майна комунальної власності Сумської міської ради
зазначено, що рада «здійснює облік
майна комунальної власності, забезпечує контроль за його використанням,
збереженням» [6]. Окремо в Сумській
міській раді створена комісія з питань
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією.
Загальний контроль здійснює виконавчий орган міської ради. Виконавчий
орган інформує міську раду про стан
комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів
комунальної власності. Наприклад, в
Іллічівській міській раді Одеської області [7] створено спеціальне управління, на яке покладено наступні функції
щодо комунальної власності та земельних відносин:
1) контроль за виконанням умов
контрактів з керівниками комунальних
підприємств. Причому у випадку невиконання чи неналежного виконання
обов’язків, передбачених контрактом,
сторони несуть відповідальність згідно
з чинним законодавством України та
контрактом. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому
чинним законодавством України;
2) здійснення аналізу та контролю
фінансово-економічного стану комунальних підприємств;
3) організація і контроль проведення інвентаризації майна комунальної
власності територіальної громади, що
передається в оренду, у тому числі нерухомого майна;
4) здійснення контролю за надходженням орендної плати, зокрема вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості з орендної плати, виконанням орендарями договірних зобов’язань та дотримання ними умов договорів оренди.
У разі недотримання орендарем умов

договору оренди — ініціювання та проведення заходів щодо розірвання цих
договорів та повернення в належному
стані майна комунальної власності;
5) здійснення контролю за станом,
ефективністю використання закріпленого за комунальними підприємствами
комунального майна, у тому числі будівель, споруд, приміщень та подання
пропозицій міському голові щодо прийняття заходів з поліпшення ефективності його використання;
6) здійснення контролю за забезпеченням страхового захисту майна
(об’єктів оренди).
У сфері земельних відносин:
1) організація та здійснення контролю, в тому числі самоврядного, за використанням і охороною земель територіальної громади при проведенні землеустрою;
2) здійснення безпосереднього самоврядного контролю за використанням та охороною земель, дотриманням
норм земельного законодавства землекористувачами та власниками земельних ділянок, режиму їх використання
згідно цільового призначення, дотриманням умов договору оренди землі.
Результати перевірок оформлюються
актами, які направляються в правоохоронні та контролюючі органи;
3) контроль дотримання юридичними і фізичними особами встановлених міською радою термінів надання
проектів відведення земельних ділянок,
укладення договорів оренди землі, а також термінів будівництва об’єктів розташованих на земельних ділянках, нормативна грошова оцінка яких встановлена з коефіцієнтом функціонального
використання 0,5 (землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під майбутнє будівництво);
4) контроль виконання орендарями
умов договорів оренди земель комунальної власності;
5) контроль надходження коштів від
юридичних та фізичних осіб-підпри-
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ємців згідно з договорами купівлі-продажу земельних ділянок;
6) здійснення контролю за дотриманням термінів, згідно законодавства,
виготовлення відповідних документів,
що передують рішенням міської ради;
7) здійснення контролю за дотриманням термінів, встановлених рішеннями міської ради та її виконавчих органів у сфері земельних відносин.
8) введення обліку землекористувачів і власників землі, заяв громадян про
передачу у власність земельних ділянок.
Також слід активізувати проведення
аудиторських перевірок фінансової
звітності комунальної власності. Внутрішній аудит, як особлива форма
контролю, здійснюється у вигляді незалежної оцінки діяльності суб’єктів господарювання для надання міському
голові, міській раді достовірної інформації про використання фінансових ресурсів та цільового використання комунального майна міста; оцінка ефективності внутрішнього контролю та надання рекомендацій щодо його вдосконалення. Фінансовий контроль та аудит
здійснюється у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення на підставі
доручень чи розпоряджень міського
голови, рішень міської ради чи її виконавчого комітету.
Залежно від мети, контрольні заходи можуть бути:
1) поточні, які здійснюються у процесі виконання програм, планів;

2) результативні, які здійснюються
за результатами діяльності за звітний
період;
3) тематичні, які здійснюються за
конкретними проблемами або напрямами [8].
У більшості європейських країн
члени територіальної громади мають
право контролювати чи здійснювати
аудит реалізації органами місцевого самоврядування повноважень у сфері
управління об’єктами права комунальної власності. Наприклад, у Латвії місцеві ради формують аудиторські (ревізійні) комісії шляхом обрання членів
комісії з числа виборців відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Такі комісії мають право: контролювати витрачання муніципальних ресурсів;
перевіряти законність та доцільність дій
менеджерів і посадових осіб комунальних підприємств і установ; здійснювати
контроль за відповідністю використання фінансових ресурсів, рухомого і нерухомого майна рішенням ради та інтересам місцевих жителів; брати участь
в аудиторських перевірках муніципальної власності і фінансових ресурсів, організованих державними контролюючими органами [9]. Важливим елементом контролю населення за діяльністю
органів місцевого самоврядування є відкритість останніх [10]. Але слід зазначити, що до числа перевіряючих з боку
територіальної громади мають входити
компетентні у цій сфері особи.
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Старший викладач кафедри міжнародної інформації та країнознавства
Хмельницького національного університету,
в. о. начальника Державної екологічної інспекції
у Хмельницькій області — Головного державного інспектора
з охорони навколишнього природного середовища
Хмельницької області
ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)
УКРАЇНИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
Datsenko O. F. Prospects of the Reforms in the Sphere of State Ecological
Control of Ukraine
Abstract. The need to optimize the activities of state supervision (control) in the context
of reform of environmental protection system in Ukraine was considered and analyzed.
The initial steps to address the existing problems in the environment sector and to raise
effectivnees of the state supervision (control) undermodem conditions were sugested,
taking into account the current legislation and the necesity to improve the system of
governanace in Ukraine.
Key words: system of environmental protection, reform of state supervision (control), optimization,
public administration.
Відсутність стратегії реформування
органів державно го нагляду — (контролю), непослідовність дій і прямі помилки не дали змогу створити ефективну, в умовах сучасного динамічного та
мінливого середовища, цілісну систему
контролю у сфері охорони навколишнього природного середо вища. Однією з основних проблем діючої системи
державного нагляду (контролю) у сфері
екології та природо охорони в Україні є
недооцінювання його ролі, як реального інструменту для охорони збереження та відтворення природних ресурсів з
одночасним розв’язанням соціально-економічних проблем.
Основною вимогою реформування
системи контролю у сфері охорони
природи повинна бути її оптимізація у
відповідності до сучасних вимог, тобто
відповідність визначеним параметрам
суспільно-економічного розвитку країни. При цьому одну з провідних ролей
в удосконаленні системи управління
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охороною довкілля відіграють цілеспрямовані, адекватні викликам сьогодення,
дії керівництва органу державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
оскільки вони є основою для практичної
реалізації реформ на загальнодержавному та місцевих рівнях, що в свою чергу
зможе забезпечити комплексне, а не локальне, вирішення існуючих у природоохоронній галузі проблем.
Соціально-політична, економічна
нестабільність в Україні детермінує переосмислення існуючих підходів до
державного нагляду (контролю) у сфері
екології, охорони та відтворення природних ресурсів країни, однак беззаперечним фактом є необхідність оптимізації діяльності органів державного нагляду (контролю), у контексті реформування системи управління охороною
навколишнього природного середовища, шляхом перегляду нормативного
базису, процесу реалізації владних по-
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вноважень, переліку напрямів здійснення заходів контролю, завдань, засобів та
ресурсів діяльності органів державного
екологічного нагляду.
Попри сформовану нормативно-правову базу та приєднання України
до низки міжнародних документів, конвенцій, угод, налагоджену співпрацю з
міжнародними інституціями у сфері
охорони довкілля, стан контролю за
дотриманням вимог відповідного вітчизняного законодавства є незадовільним. Очевидними є невідповідність
кроків влади сучасним викликам у питаннях формування державної політики, спрямованої на здійснення державного екологічного контролю, забезпечення екологічної безпеки країни та
екологічних прав суспільства. Однією
із важливих передумов такої ситуації
стала відсутність фахових екологів, науковців та практиків, а також представників природоохоронних організацій у
вітчизняному парламенті, уряді, місцевих органах влади України, що є абсолютно нормальною практикою для багатьох розвинених європейських країн.
Крім того, у країнах ЄС вже традиційним є входження представників еко
спільноти навіть до наднаціонального
органу — Європейського парламенту,
Європейської партії зелених.
В Україні подібна практика відсутня, оскільки за роки незалежності фахова підготовка спеціалістів-екологів
за відповідними напрямами: інспекторська діяльність, юридичне супроводження тощо, перманентно знаходилась на незадовільному рівні, а в суспільстві не було сформовано достатньо потужних громадянських структур
екологічного спрямування, які б компетентно та послідовно опікувались
питаннями екологічної безпеки та охорони довкілля і брали активну участь у
політичному процесі, виборах та формуванні потужного кадрового потенціалу для органів державної влади.
Ці проблеми, перш за все, стосуються

органів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, зокрема Державної екологічної інспекції України
та її територіальних підрозділів.
На сьогоднішній день можна констатувати незадовільний стан державного нагляду (контролю) у сфері екології та використання природних ресурсів, адже відсутність потужного кадрового потенціалу у тісному зв’язку із
зниженням і без того неналежного рівня матеріально-технічного, організаційного та методологічного забезпечення
державного природоохоронного органу провокує високий рівень корумпованості сфери екологічного нагляду.
Крім суто матеріальних показників,
неможливо залишити поза увагою і
фактичну закритість та низьку якість інформації щодо здійснення Держекоінспекцією реальних кроків з охорони
довкілля та роз’яснень щодо необхідності використання інструментарію, спрямованого на відтворення та збереження
загальнодержавних природних ресурсів. Іншими словами, відсутність якісної
комунікації між органом державного
нагляду (контролю), широкими колами
бізнес-середовища та громадськості
фактично призвели до повної дискредитації екологічних та природоохоронних відомств України, а Держекоінспекція, на жаль, сприймається виключно як
непотрібна, корумпована та забюрократизована державна структура з незрозумілими функціями, завданнями та повноваженнями. Про реальну діяльність
щодо роботи контролюючого органу
відомо лише дуже вузькому колу спеціалістів, що є недостатнім в умовах сучасного інформаційного суспільства, адже
громадськість підтримуватиме діяльність державного органу тільки у тому
випадку, якщо буде поінформована належним чином і розумітиме необхідність тих чи інших рішень, а також
прийматиме участь у їх реалізації, що є
майже відсутнім на сьогоднішній день.
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Така негативна ситуація складалась
на протязі багатьох років і для її виправлення першочерговими завданнями сучасного керівництва є прийняття надзвичайно ефективних управлінських
рішень, які повинні бути спрямовані на
термінове запровадження змін в організації роботи контролюючого органу,
ліквідацію попередніх помилок та убезпечення від них у майбутньому, адже, як
зазначалося вище, суспільством в цілому, на сьогоднішній день, майже не
сприймається необхідність здійснення
природоохоронних заходів як єдиного
механізму припинення в державі екологічних порушень та забезпечення екологічного благополуччя країни. Разом з
тим, потрібно чітко розуміти, що крім
перерахованого вище, заборона діяльності органів, які протистоять екологічним правопорушенням на державному
рівні провокує зміну ситуації від негативної до загрозливої, адже вона породжує уявлення про безкарність порушень природоохоронного законодавства і таким чином провокує в подальшому тільки збільшення кількості незаконних посягань [1, с. 13].
З початком оптимізації діяльності
органів державного нагляду (контролю) у контексті реформування системи управління охороною навколишнього природного середовища, відповідна галузь державного управління
потребуватиме професійних та компетентних керівників всіх рівнів, центрального апарату та територіальних
підрозділі в органу державного нагляду
(контролю), які повинні чітко розуміти, що жодні зміни в системі організації неможливі без виникнення опору
цим змінам. Це є певною проблемою
для будь-якого суб’єкта процесу управління, адже наслідками такого опору
можуть бути як відстрочки початку
цього процесу, так і повний саботаж
тих чи інших заходів, пов’язаних із
упровадженням нововведень, а отже,
відставання в порівнянні з наміченими
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термінами у досягненні цілей, а інколи
і їхній повний зрив [2, с. 69].
Важливим є також вміння керівника
оперативно реагувати на зміни в оточуючому середовищі, адже його динамізм
та інтенсивність трансформацій у сучасних умовах вимагають від керуючого суб’єкта вмілого вирішення нових
задач шляхом впровадження змін, але з
урахуванням суттєвої обмеженості ресурсів, що значно ускладнює функціонування як існуючих, так і новостворених систем і потребує постійного їх
удосконалення [3, с. 137].
Крім того, необхідно реагувати як на
зміни оточуючого середовища, так і на
внутрішні трансформаційні процеси,
адже навіть найбільш уточнена, систематизована, структурована та адаптована модель потребує коригування під час
її впровадження. Основним завданням
ефективного управлінця є саме таке коригування, але обов’язково на основі
базових теоретичних знань та практичних напрацювань.
Враховуючи відсутність наукових
досліджень та практичних рекомендацій з обраної теми пропонуємо визначити першочергові кроки керівництва
органу державного нагляду (контролю),
що необхідно здійснити для вирішення
існуючих проблем у державному секторі природоохоронної галузі та створення ефективної структури органу державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного
середовища і територіальних підрозділів, з урахуванням вимог чинного законодавства та в умовах обмеженості матеріальних і фінансових ресурсів держави, шляхом оптимізації його діяльності, реформувавши, на основі нижче
наведеного аналізу, відповідні напрями
діяльності наступним чином.
Аналізуючи такий аспект проблематики як організаційне забезпечення діяльності органу державного нагляду
(контролю) та його структурних підрозділів, пропонується особливу увагу
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приділити розгляду концепції І. Ісаєва,
у межах якої акцентовано увагу на основних ключових факторах реалізації
стратегічного управління, які обов’язково треба враховувати для забезпечення
його ефективності. До таких факторів
дослідник зараховує:
1) переваги та недоліки організаційної структури, відповідно до яких
має формуватися її функціональний
потенціал;
2) передумови організаційного розвитку;
3) ставка на диверсифікацію стратегії (здатності до підміни однієї стратегії
іншою у разі, якщо вона не працює на
передбачену результативність);
4) потенціал інтегративного розвитку організаційної структури.
Відповідно до цієї концепції, певний орган державної влади, якщо він
має недостатньо розвинену організаційну структуру, а відтак, не піддавався
системній оптимізації, то він повинен
обирати саме ту стратегію, яка максимально дозволить йому реалізувати організаційний потенціал, як приклад —
стратегію скорочення або, навпаки,
стратегію розширення.
Враховуючи вищевикладене потрібно відзначити, що кожен орган державної влади, залежно від його загально
стратегічних орієнтирів та перспектив
розвитку, завжди має свою методологію
та технологію здійснення стратегічного
управління, яка, безумовно, визначається
його стратегічним рівнем [4, с. 51].
За роки існування Держекоінспекції
України численні зміни організаційної
структури та штатного розпису, як центрального апарату так і територіальних
підрозділів, не дали бажаного результату і не змогли забезпечити якісне функціонування органу державного нагляду,
оскільки запроваджувались без чіткої
стратегії і розуміння кінцевого результату, а відтак безсистемно і неефективно.
Це призвело до дублювання функцій певних посадових осіб і непотріб-

ного розширення адміністративних та
інших посад, на відміну від інспекторського складу, посадові особи якого є
основним виконавцем, що реалізують
покладені на Інспекцію обов’язки.
Отже, стає зрозумілим, що неможливо забезпечити якісне та ефективне
функціонування державного контролюючого органу при існуючій організаційній структурі. Крім того, відповідно до пункту 11 Положення про територіальні підрозділи Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Наказом Голови Держекоінспекції
України від 12.12.2011 року № 136 [5]
перший заступник, заступник начальника територіального підрозділу Держекоінспекції призначаються на посади та звільняються з посад Головою
Держекоінспекції України за погодженням з Міністром екології та природних
ресурсів, що виявилось досить неефективним, адже порядок призначення заступників начальника територіального
підрозділу Інспекції по суті дублюється
з порядком призначення безпосередньо начальника територіального підрозділу і не може забезпечити ефективне розподілення функцій, які передбачені п/п 19.2, п. 19, а саме: начальник
Інспекції розподіляє обов’язки між своїми заступниками. Певною проблемою
є, в окремих випадках, неналежне виконання своїх обов’язків заступниками начальника за дорученням начальника,
адже він фактично не має жодних важелів впливу на посадових осіб, які по суті
знаходяться у його підпорядкуванні
лише формально. Слід зауважити, що
це також суперечить п/п 12.5, п. 12 згаданого Положення, адже цим пунктом
передбачено, що саме начальник здійснює добір кадрів у Держекоінспекцію,
формує кадровий резерв на відповідні
посади, однак з незрозумілих причин
цей пункт доповнено словами: «крім
своїх заступників» [6].
Досить значною проблемою у роботі органу державного нагляду (контр-
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олю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища є також неефективна реалізація надзвичайно широкого кола наданих повноважень інспекторському складу. Це стало можливим внаслідок низької якості внутрішніх документів організаційно-розпорядчого характеру та їх невідповідності вимогам діючого законодавства і підзаконних нормативно-правових актів, що
постійно змінюються.
Як вже згадувалось, значною проблемою у діяльності органів державного нагляду (контролю) є неефективна
реалізація владних повноважень посадовими особами під час здійснення заході в державного екологічного контролю. Це обумовлено декількома чинниками, зокрема низьким рівнем якості
кадрового забезпечення, професійної
та морально-етичної підготовки інспекторського складу. Потрібно чітко розуміти, що під час проведення заходів
державного нагляду та контролю (перевірка з дотримання вимог природоохоронного законодавства) конкретний інспектор уособлює Орган державної
влади і є представником інтересів держави в цілому, а отже, повинен вміти
достойно, переконливо, наполегливо,
обов’язково в рамках чинного законодавства, вести діалог з представником
бізнесу чи громадськості, який, переважно, буде його запеклим опонентом,
адже у більшості випадків такі прийоми
психологічного тиску використовуються саме порушниками з метою уникнення покарань. Недостатній рівень
знань, вмінь, навичок та професійної
підготовки серед діючих посадових
осіб Держекоінспекції добре ілюструють численні відеоматеріали, розміщені в мережі Інтернет.
Небезпека такого стану справ знаходиться у декількох площинах. По-перше, неналежна поведінка посадової
особи дискредитує, з точки зору суспільства, контролюючий орган, рівень
авторитету якого в умовах сьогодення
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близький до небезпечно низького, та
державу в цілому. По друге, такі ситуації
створюють ілюзію відворотності покарання за певних умов. По-третє, це реальний механізм уникнення від покарання для реального правопорушника,
що є взагалі недопустимим.
Цікавою є думка з цього приводу відомого французького дослідника проблем управління Б. Гурне, який зазначав, що: «найпродуманіші структури та
найсучасніші знаряддя не дадуть очікуваних результатів, якщо службові штати
недоукомплектовані або, ще гірше,
укомплектовані працівниками низької
кваліфікації» [3, с. 24].
У зв’язку із істотною трансформацією політичної та економічної обстановки в країні, проблемам здійснення
охорони природних ресурсів державою
приділяється недостатньо уваги, що в
свою чергу призводить до ігнорування
таких важливих складових ефективного
функціонування органів державного
нагляду (контролю) як належне матеріально-технічне забезпечення.
Що стосується неналежного рівня
матеріально-технічного забезпечення
діяльності Держекоінспекції в цілому,
то така тенденція відслідковується за
весь період існування цього державного
органу, що не могло не призвести до
негативної динаміки. Цю проблему потрібно вирішувати негайно, адже створення якісного кадрового потенціалу
здатного, відповідно до законодавства,
високоефективно виконувати завдання
і функції держави можливо лише за
умови відповідного соціального, фінансового та матеріального забезпечення
відповідного державного інспектора.
Поза увагою неможливо залишити і
такий, надзвичайно важливий в умовах
стрімкого розвитку інформаційного суспільства, аспект функціонування органу держеконагляду, як належний інформаційний супровід діяльності.
На жаль, на даний час можна констатувати лише негативні результати
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від систематичного та багаторічного ігнорування такого вкрай важливого напряму діяльності органу державного
нагляду (контролю) у сфері охорони
природи, як повноцінний інформаційний супровід діяльності державного
контролюючого органу, на який покладаються повноваження щодо охорони,
збереження та відтворення природних
ресурсів. Слід зазначити, що під інформаційним супроводом слід розуміти діяльність відповідного підрозділу чи окремих, відповідальних за формування
та реалізацію інформаційної політики
організації, посадових осіб щодо збору,
аналізу, обробки та оперативного висвітлення і поширення інформації про
діяльність цього органу за допомогою
засобів масової інформації та інших комунікаційних каналів, у межах чинного
законодавства.
Інформаційний супровід діяльності
органів державної влади регламентований низкою законодавчих актів, передусім, Законом України «Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». Цей закон передбачає необхідність створення в органах державної
влади спеціальних інформаційних
служб (інформаційні управління, інформаційно-аналітичні
підрозділи,
прес-служби, прес-центри, управління і
центри громадських зв’язків, прес-бюро, прес-секретарі та прес-аташе з відповідним апаратом). Але потрібно розуміти, що наявність вищезгаданого
підрозділу у структурі будь-якої організації не гарантує наявність якісного інформаційного супроводу діяльності самого органу. Тобто формальність підходів до роботи спеціалістів такого підрозділу у сучасних умовах, зводиться в
основному до обробки статистичної
інформації та підготовки звітів вищому
керівництву, що в результаті не може
забезпечити високий попит суспільства
на відповідну інформацію.

Наслідками такого явища є:
1) повна відсутність розуміння у населення країни необхідності функціонування контролюючих органів у сфері екобезпеки і, як наслідок, не усвідомлення політичним керівництвом важливості державної охорони навколишнього природного середовища;
2) надзвичайно низький рівень авторитету працівників Держекоінспекції
серед громадян та підприємницької
спільноти;
3) відсутність популяризації природоохоронної діяльності серед молоді і, як
наслідок, неможливість створення потужного кадрового резерву у майбутньому.
Натомість, діяльність контролюючого органу з питань екології, активно
висвітлюється приватними ЗМІ фрагментарно та епізодично, переважно у
негативній інтерпретації, що в свою
чергу формує одно полярність суспільної думки про його корумпованість, непотрібність та неефективність.
Щодо оперативної та якісної взаємодії органу державного нагляду (контролю) з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування необхідно розробити чіткий порядок взаємодії та обміну інформацією між сторонами.
У сучасних реаліях, за відсутності
такого порядку, неможливо забезпечити ефективність роботи контролюючих органів, адже обмеженість певного
кола повноважень органів контролю у
сукупності з високою завантаженістю
правоохоронних органів та відсутністю
доступу до інформації регуляторних
органів створюють проблеми для планування та проведення заходів державного контролю.
Як приклад, наведемо негативні наслідки у зв’язку з відсутністю такого порядку взаємодії між Державною екологічною інспекцією та Державною реєстраційною службою.
Держекоінспекція не має доступу до
інформації щодо організаційно-право-
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вої форми суб’єктів господарювання,
які можуть перевірятись на предмет дотримання вимог природоохоронного
законодавства, а тому — планування
річного, квартальних та поточних заходів щодо здійснення перевірок суб’єктів
господарювання здійснюється хаотично та невпорядковано, що призводить
до постійних перевірок одних підприємств і відсутності реагування на діяльність інших. Крім того, враховуючи
певні обмеження щодо проведення
планових та позапланових перевірок
суб’єктів господарювання, таке планування призводить до неефективного
використання фінансових та матеріальних ресурсів, адже під час внесення підприємства до плану контрольних заходів, державний інспектор не знає чи
взагалі має право його перевіряти чи ні.
Це призводить до того, що витрачаючи
матеріальні ресурси (паливо) здійснюється виїзд на перевірку, яка завідомо не
може бути проведена, а отже, не принесе ніякого результату крім втрати часу
посадової особи Інспекції та фінансових витрат на організацію заходу.
Відсутність чіткого порядку взаємодії з правоохоронними органами є взагалі недопустимим явищем, оскільки до
кола повноважень інспектора з охорони навколишнього природного середовища не входять повноваження щодо
встановлення особи правопорушника
та його затримання. Тобто навіть у разі
виявлення правопорушення посадовою
особою інспекції, за відсутності реагування з боку поліції, порушник абсолютно спокійно може уникнути покарання просто залишивши місце його
вчинення не пред’явивши жодних документів, що можуть його ідентифікувати.
Вирішення цих та інших проблем
на сьогоднішній день знайшли своє втілення у Концепції реформування системи державного контролю у сфері
охорони навколишнього природного
середовища, яку Кабінет міністрів України затвердив 31 травня 2017 року. Кон-
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цепція передбачає впровадження системи моніторингу та спрощення системи
контролю шляхом ліквідації Державної
екологічної інспекції та створення нового органу — Державної природоохоронної служби України, яку планується
провести у три етапи. Перший етап —
ліквідувати Державну екологічну інспекцію нинішнього формату, створити новий орган — Державну природоохоронну службу. На другому етапі
увага буде сконцентрована на оновленні законодавчої бази. І третій етап — це
впровадження нової системи моніторингу стану навколишнього середовища, екологічних стандартів і норм щодо
здійснення нагляду та ін. [10].
В результаті проведеної реформи
очікуються наступні результати:
1) усунення дублювання функцій
державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства під час відтворення і охорони природних ресурсів (використання рибних, інших водних живих ресурсів, лісів та ведення мисливського господарства і полювання, а також використання та охорони земель усіх категорій
та форм власності, родючості ґрунтів);
2) додержанню принципів верховенства права, неупередженості, доброчесності та дотриманню прав і свобод
людини і громадянина під час провадження діяльності центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
3) узгодженню стандартів діяльності
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони
природних ресурсів з відповідними
стандартами європейських країн;
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4) деполітизації та позапартійності, унеможливленню використання центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику
із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
у політичних, приватних чи комерційних інтересах;
5) досягненню зрозумілості та передбачуваності діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також побудові якісної
багаторівневої
системи
звітності,
контролю та відповідальності перед
суспільством;
6) підвищенню ефективності координації та взаємодії територіальних органів і структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони
природних ресурсів, чіткому визначенню їх повноважень та усуненню дублювання функцій;
7) формуванню якісно нового підходу до підготовки спеціалістів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони
природних ресурсів, спрямованого на
розвиток у них ініціативи, самостійності в прийнятті рішень та почуття
особистої відповідальності;
8) скороченню чисельності посадових осіб центральних органів ви-

конавчої влади, які виконують керівні та управлінські функції, підрозділів, підприємств, установ та організацій, що виконують аналогічні завдання і функції;
9) підзвітності, прозорості та підконтрольності дій і рішень посадових
осіб центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику
із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
перед суспільством;
10) підвищенню авторитету спеціаліста центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони
природних ресурсів та престижу служби в зазначеному органі;
11) підвищенню рівня довіри населення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення
і охорони природних ресурсів, визначенню громадської думки одним із основних критеріїв оцінки його діяльності.
Узагальнюючи викладене можна
констатувати, що значною мірою вирішити існуючі проблеми в організації
діяльності органів державного нагляду
та контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища
можна за допомогою практичної реалізації прийнятої Концепції. За умови негайного здійснення заходів передбачених Концепцією результат не буде детермінований на роки і створить підґрунтя для покращення стану у галузі
державного нагляду (контролю) у сфері
екології в найкоротші терміни. За попереднім висновком, термін реалізації від
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початку впровадження до отримання
перших якісних результатів складатиме
від шести до дванадцяти місяців.
Слід наголосити, що позитивний
ефект від оптимізації можливий лише у

випадку комплексного підходу до її реалізації. Фрагментарність та вибірковість
впровадження окремих напрямів, не
зможе забезпечити системних змін і, як
наслідок, якісного результату.
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Abstract. The article studies the notions of the object and the subject of codification of
the agrarian legislation of Ukraine, the analysis of the corresponding legal literature is
carried out. The choice of the topic is due to the lack of scientific developments in this
direction. The author reveals the concept of the object and the subject of codification as
a whole and offers his own view on this theme. Considering the prospects for codification
of agrarian legislation in Ukraine, the essence of the categories «object» and «subject» of
the codification of the agrarian legislation of Ukraine was clarified, and their respective
distinction was indicated.
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Постановка проблемы. Вопрос реформирования и совершенствования
действующего аграрного законодательства путем его кодификации является
залогом интенсивного развития отечественного сельского хозяйства, а потому
не теряет своей актуальности на протяжении всего времени становления и развития независимой Украины. Кодификация аграрного законодательства Укра
ины является сложным, целостным и
многогранным процессом, поэтому важной составляющей её научного исследования является формирование четкого
представления об основном направлении практической реализации этой кодификации, где раскрытие понятий
объекта и предмета кодификации аграрного законодательства, а также их соответствующее разграничение, имеют
одно из первостепенных значений.
Актуальность темы исследования. В научной литературе вопросы

определения предмета кодификации
рассматривались в трудах Д. А. Керимова, А. Ф. Шебанова, С. С. Алексеева,
А. И. Ющика, Н. Н. Пархоменко и
многих других. Также, объект кодификации, как самостоятельная правовая
категория, исследовался в работах
И. А. Федорова,  Е. А. Гетьмана,
И. В. Борщевского и других. Отдельно
стоит отметить научную ценность работ В. З. Янчука в этом направлении,
посвященных фундаментальному исследованию проблем кодификации законодательства о колхозах, в том числе
и обоснованию ее предмета.
Однако в трудах представителей
отечественной аграрно-правовой науки
вопросы объекта и предмета кодификации аграрного законодательства Украины, исключая отдельные достижения в
изучении проблем кодификации законодательства о колхозах и советского
сельскохозяйственного законодатель-
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ства, как прообразов современного отечественного аграрного законодательства, остаются практически не исследованными, что обусловливает актуальность этой статьи.
Целью настоящей статьи является
исследование понятий объекта и предмета кодификации аграрного законодательства Украины путем общего разграничения понятий объекта и предмета
кодификации, а также установления
сути категорий «объект» и «предмет»
кодификации аграрного законодательства Украины в частности.
Изложение основного материала. На первый взгляд любые трудности в решении возникших вопросов
отсутствуют — кодификация аграрного законодательства Украины направлена на упорядочение и переработку
отечественного аграрного законодательства. Однако их детальный анализ
свидетельствует об ином — кроме потребности в выяснении сущности
предмета и объекта этой кодификации
в целом, относительно чего ведутся
постоянные дискуссии в плоскости
правовой науки, также возникает необходимость в дальнейшем определении
объема и конкретизации соответствующего правового материала, который
подлежит непосредственной обработке при кодификации аграрного законодательства Украины.
При таких обстоятельствах целесообразным видится начать с общего выяснения сущности правовых категорий
предмет и объект кодификации, применяя соответствующие достижения
теории права к пониманию сущности
предмета и объекта кодификации аграрного законодательства Украины.
Так, в общем понимании объект является познавательной действительностью, явлением, на которое направлено
определенное внимание, а предмет —
тем, на что направлена познавательная,
творческая, практическая деятельность
кого-либо [1, с. 803, 1104].
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Анализ советского наследства юридической научной мысли свидетельствует о выделении учеными преимущественно категории «предмет кодификации». Объект кодификации, как отдельная самостоятельная категория, в
контексте рассмотренных работ освещен практически не был.
Так, в свое время Д. А. Керимов отмечал, что приступая к работе по созданию акта, кодифицирующего собой
действующее законодательство в целом
или какую-либо его отрасль, у кодификатора возникают большие трудности
по определению объема законодательного материала, подлежащего обработке, поскольку государственными органами выдаются акты различной юридической силы или неодинаковой степени стабильности, как нормативного,
так и ненормативного характера, общегосударственного или локального значения, с различным содержанием и ролью в общественной жизни [2, с. 74].
Учитывая это, ученый считал, что предметом кодификации должны быть все
акты со специальными правилами, которые адресованы достаточно широкому кругу лиц и имеют важное народнохозяйственное значение [3, с. 173].
Близкой по значению позиции
придерживался А. Ф. Шебанов, по мнению которого предметом систематизации, как и кодификации, является отрасль законодательства, а именно: составляющие ее нормативно-правовые
акты, их разделы и статьи [4].
В свою очередь С. С. Алексеев считал, что предметом упорядочения при
кодификации является не нормативные
акты, а непосредственно юридические
нормы, особенно учитывая, что кодифицированный акт может быть создан
«на чистом месте» — при отсутствии
ранее выданных многочисленных актов, или с такими существенными новеллами, которые значительно отличают его от предыдущих [5, с. 254]. Подобного взгляда придерживался и
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В. З. Янчук, который, исследуя теоретические проблемы кодификации законодательства о колхозах, обращал внимание, что предметом соответствующей
кодификации есть отдельные нормы и
институты колхозного права [6, с. 271].
Таким образом, представляется целесообразным отметить, что в советский период развития правовой науки
единый взгляд на понимание предмета
кодификации отсутствовал. Его рассмотрение осуществлялось учеными
преимущественно в двух ипостасях —
как совокупности нормативно-правовых актов, в том числе относящихся к
конкретной отрасли законодательства,
которая подлежит кодификационная
обработке, а также — как совокупности
правовых норм, а также соответствующих институтов права, которые они, в
свою очередь, образуют.
На наш взгляд, одной из возможных
причин очерченной разности во взглядах именитых ученых является недостаточное внимание к объекту кодификации, что было частично перенесено в
более поздние работы отечественных
исследователей кодификации.
В частности, А. И. Ющик рассматривал под предметом кодификации
определенный законодательный материал, что так или иначе (несовершенно) регулирует общественные отношения и требует систематизации в форме
кодификации [7]. Вместе с тем, в более
поздней монографии «Кодификация
законодательства Украины: теория, методология, техника», под общей редакцией этого ученого, предмет кодификации законодательства предложено понимать как «систему юридических
норм (правовой институт, отрасль, систему законодательства)» [8, с. 75].
Также, разграничивая кодификацию и инкорпорацию по предмету воздействия, Н. М. Пархоменко отмечала,
что предметом кодификационной деятельности является предписания правовых норм (содержание права), в отли-

чие от предмета инкорпорирования —
нормативно-правовых актов (форма
права) и их внешней, технико-юридической обработки [9, с. 8].
Вместе с тем целесообразность рассмотрения предмета кодификации рядом с ее объектом, а также их разграничение, было обосновано И. А. Федоровым на примере административно-деликтного законодательства Украины.
Ученый считал, что указанные понятия
соотносятся между собой как часть с
целым, где предметом кодификации административно-деликтного законодательства является смысл административно-деликтных норм и формы административно-деликтного законодательства, а объектом — совокупность материальных и процессуальных норм, регулирующих административную ответственность (внутренний аспект), и административно-деликтное законодательство как внешняя форма их проявления [10, с. 10].
Подобную позицию, согласно которой объектом кодификационной обработки признавались нормы права материального и процессуального характера,
а также отрасль законодательства, которая подлежит соответствующей кодификации, а предметом кодификации —
содержание норм (совокупность языковых символов, с помощью которых передается воля законодателя) и форма
конкретной отрасли законодательства,
отстаивал и Е. А. Гетьман [11, с. 31–32].
В тоже время некоторыми зарубежными учеными отмечалось, что объектом систематизации целесообразно
признать именно нормативно-правовой акт [12, с. 30, 77].
Также, в контексте указанного заслуживает внимания позиция И. В. Борщевского, который считал, что объектом систематизации законодательства
стоит признать правовые акты как юридические документы, в то время, как
предметом систематизации законодательства является часть объекта — нор-
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мативно-правовые акты, содержащие
общеобязательные правила поведения
и подлежат упорядочению [13, с. 11].
Следовательно, изложенное позволяет сделать вывод о целесообразности
разграничения предмета и объекта кодификации аграрного законодательства Украины, — предмет этой кодификации является первичным элементом
обработки более узкого направления,
относительно ее объекта.
При этом, исходя из анализа рассмотренных научных работ, усматривается необходимость в акценте на том,
что кодификация аграрного законодательства Украины, прежде всего, является кодификацией именно законодательства в общетеоретическом понимании. То есть, основным направлением
этой кодификации является аграрное
законодательство Украины, в пределах,
очерченных сферой правового регулирования отечественного аграрного права. При таких обстоятельствах следует
обратить внимание, что содержание
понятий «предмет» и «объект» кодификации законодательства нельзя признать тождественным к содержанию
предмета и объекта кодификации права или соответствующих предмета и
объекта систематизации в целом. Вопервых, поскольку родовые категории
право и законодательство не тождественны между собой, а соотносятся в
юридической литературе как «содержание» и «форма» [14, с. 180], то и предметное направление соответствующих
кодификаций, хотя и не в полном объеме, но является различным. Во-вторых, кодификация, к ряду характерных
признаков систематизации, содержит
признаки правотворчества, что, в свою
очередь, исключает и возможность
отождествления их предметно-объектных составляющих. Примером этого
может служить сравнение понятий «систематизация аграрного законодательства Украины» и «кодификация аграрного права Украины» с понятием «ко-
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дификация аграрного законодательства
Украины», где первое является общим
родовым понятием, которое требует
дальнейшей определенности относительно формы практической реализации. Вместе с тем кодификация аграрного права, в отличие от кодификации
соответствующего законодательства, не
ограничена формальным признаком
источников, которые подлежат кодификационной обработке в дальнейшем.
В дополнение к изложенному стоит
отметить, что кодификация законодательства не может во всех случаях полностью совпадать с системой права, но
система права, отражая объективные
закономерности общественной жизни
в той мере, в какой они проявляются в
праве и определяют его, тем самым служит основанием для кодификации законодательства, для классификации,
логической обработки и размещения
законодательного материала в определенном порядке, необходимом для
нужд практики [15, с. 86].
Выводы. Таким образом, можно
сделать вывод, что предметом кодификации аграрного законодательства Украины являются нормативно-правовые
акты аграрного законодательства, как
основной источник и форма выражения аграрно-правовых норм, определенная совокупность которых составляет соответствующую отрасль отечественного аграрного законодательства в
системе национального законодательства Украины. При этом, объектом кодификации аграрного законодательства Украины, учитывая необходимость в
совершенствовании существующего
механизма правового регулирования
общественных аграрных отношений (в
том числе устранение пробелов и коллизий), а также приведения его в соответствие с мировыми и европейскими
правовыми стандартами посредством
этой кодификации, являются действующие (выраженные в актах аграрного
законодательства) и создаваемые (раз-
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работанные кодификатором в дальнейшем) нормы права, регулирующие общественные аграрные отношения, а
также их реализация в предписаниях
будущего кодифицированного акта аграрного законодательства.
Попытка общетеоретического подхода к определению предмета и объекта кодификации аграрного законода-

тельства Украины, положенная в основу этой статьи, является лишь частью
подробного исследования общего механизма осуществления этой кодификации и является основой для дальнейших научных разработок, в том числе
касательно исследования аграрного законодательства Украины как соответствующего предмета его кодификации.
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Враховуючи реалії сьогодення значно збільшилась міждержавна міграція
населення, в тому числі й пенсіонерів.
Отож, умови та порядок пенсійного забезпечення осіб, які виїхали за кордон,
змінивши постійне місце проживання,
та реалізація ними пенсійних прав мають важливе значення.
У більшості країн світу питання
пенсійного забезпечення мігрантів врегульовано міждержавними договорами
(угодами) про співробітництво у сфері
соціального захисту, тому що кожна національна пенсійна система різних держав має свої особливості. Україна також
для того, щоб соціально захистити своїх громадян на території іншої держави
у разі їхньої міграції, укладає двосторонні угоди (договори) про співпрацю.
Окрім того, шляхом укладення таких
угод (договорів), Україна бере на себе
зобов’язання щодо підтримки пенсіонерів, які не є громадянами нашої держави, адже відповідно до статті 15 Закону України «Про міжнародні договори
України» [10] чинні міжнародні догово-

ри України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до
норм міжнародного права. Згідно з
принципом сумлінного дотримання
міжнародних договорів Україна виступає за те, щоб й інші сторони міжнародних договорів України неухильно
виконували свої зобов’язання за цими
договорами.
Таким чином, у 2017 році до бюджету Пенсійного фонду України від інших країн, з якими укладені двосторонні угоди, поступило 92 967,4 грн для
виплати пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України та 149 137,5 грн [9] було виплачено
для забезпечення пенсіями українців,
які проживають за кордоном та іноземних пенсіонерів, які протягом певного
періоду працювали в Україні.
Отож, такі двосторонні угоди встановлюють додаткові гарантії як для громадян України, які на законних підставах проживають на території інших
договірних держав, так і для іноземців,
які на таких же підставах проживають

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Держаного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом «Правове регулювання пенсійного забезпечення в
Україні та Республіці Білорусь: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку і взаємодії» № 22742.
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на території України, оскільки дозволяють врегулювати питання зарахування
стажу, набутого в тій чи іншій державі,
порядок обчислення заробітку для визначення розміру пенсії, передбачають
умови фінансування пенсій, строки
взяття на облік пенсіонерів тощо.
Історичною передумовою виникнення тісного співробітництва в сфері
пенсійного забезпечення між Україною
та Республікою Білорусь, перш за все,
був і залишається факт перебування
обох країн в складі СРСР, адже протягом майже 70 років незалежно від національної приналежності, і українці, і
білоруси, були громадянами однієї держави. В цьому аспекті, варто розуміти,
що і трудова діяльність багатьох українців часто здійснювалась на території
радянської Республіки Білорусь, і навпаки. На думку С. І. Кобзєвої після
розпаду Радянського Союзу у мільйонів
громадян колишньої єдиної держави
виникли проблеми не тільки морального, але й правового змісту. І особливо
гостро це проявилось саме в соціальній
сфері, оскільки право на той чи інший
вид соціального забезпечення набувалось вже громадянами різних незалежних держав [2, с. 264]. І дійсно, як стверджує І. Б. Факас найгострішою проблемою, яка виникла після розпаду СРСР,
стало пенсійне забезпечення 60 млн
пенсіонерів, що проживали на території колишнього СРСР. Вона була спричинена прийняттям у новостворених
державах національних законодавств
про пенсійне забезпечення, яке відрізнялося від того, що діяло на теренах Радянського Союзу, тому виникла необхідність врегулювання значних міграційних потоків між новоствореними
державами [14, с. 99].
Після розпаду Радянського Союзу
задля забезпечення належного соціального захисту, в тому числі і у сфері пенсійного забезпечення, першочергово
була прийнята багатостороння Угода
про гарантії прав громадян держав-
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учасниць Співдружності Незалежних
Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року [11], яка
була підписана 11 країнами, зокрема і
Україною, і Республікою Білорусь.
Цей документ заклав правовий фундамент розвитку міждержавних пенсійних правовідносин між окремими країнами колишнього СРСР. Варто зауважити, що на початку 90-х років багатостороння Угода була об’єктивно необхідною, оскільки забезпечила рівні
права на пенсійне забезпечення громадян у разі зміни ними країни проживання та зберегла набуті ними пенсійні
права в СРСР, хоча зміст її норм є надто
загальним. Окрім того, в значній мірі ці
норми втратили свою актуальність у
зв’язку зі зміною законодавства держав-учасників. У зв’язку з цим її застосування стає неможливим, при цьому
нова редакція документу наразі не прогнозується [6, с. 221].
Згідно з частиною 1 статті 8 міжнародного документу органи, що здійснюють пенсійне забезпечення в державах-учасницях Угоди, співпрацюють
між собою у порядку, який визначається угодою між їхнім центральними органами. У частині 2 цієї статті зазначається, що сторони уповноважують свої
компетентні органи укласти ці угоди не
пізніше шести місяців з дня підписання
цієї Угоди. Тому, частково виконуючи
приписи статті 8, адже вимога щодо
строків була порушена, 14 грудня 1995 ро
ку Уряд України та Уряд Республіки Білорусь підписали двосторонню Угоду
про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення [7], яка набрала
чинності 11 лютого 1997 року.
Вищевказана двостороння Угода,
порівняно з багатосторонньою Угодою,
більш детально регламентує діяльність
уповноважених органів, визначає коло
осіб, які мають право на пенсійне забезпечення та встановлює умови і строки
припинення виплати пенсії у разі переїзду особи на постійне місце проживання

Михайлова І. Ю. Правове регулювання відносин в галузі пенсійного забезпечення
між Україною та Республікою Білорусь

до іншої країни, а також строки призначення пенсії на території іншої держави.
Особливістю двосторонньої Угоди
між Україною і Республікою Білорусь є
те, що витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає одержувач пенсії. Так, в статті 10
передбачено, що виплата пенсії здійснюється компетентними установами за
рахунок коштів Договірної Сторони, на
території якої пенсіонер постійно проживає. Взаємні розрахунки між Договірними Сторонами не проводяться. До
речі, вперше, цей принцип був закладений саме в багатосторонній Угоді про
гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення.
В науці права соціального забезпечення такі угоди ще називають — договори, присвячені питанням транспортабельності пенсійних прав, що регулюють пенсійне забезпечення осіб, які змінили своє постійне місце проживання [12, с. 162], або ж угоди, що базуються
на територіальному принципі. Тобто у
разі переїзду за кордон на постійне місце
проживання пенсіонер-мігрант має право звернутись за призначенням пенсії до
уповноважених органів країни переселення, а вони, в свою чергу, зобов’язані
розглянути таке звернення та прийняти
рішення щодо виплати пенсії пенсіонеру-мігранту за кошти країни, яка дала
дозвіл на постійне проживання. З цього
приводу, С. О. Торопкін зазначає, що
територіальна система базується на
партнерських, довірчих відносинах між
державами і свідчить про їх дружні відносини, оскільки керуючись нею, держави, з одного боку, довіряють партнерам пенсійне забезпечення своїх громадян, що виїжджають за кордон, а з іншого боку, беруть на себе зобов’язання
стосовно пенсійного забезпечення іноземців, які прибувають до них на постійне місце проживання [12, с. 164].
Хоча є й інші точки зору, наприклад
Ю. В. Васильєва вважає, що угоди, які ба-

зуються на територіальному принципі
здатні ефективно захистити пенсійні права громадян лише у разі максимальної
схожості умов пенсійного забезпечення в
договірних країнах [1, с. 116–117], однак
укладення угоди не означає уніфікації
пенсійного законодавства країн — нормативно-правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні, і в Республіці
Білорусь суттєво відрізняється, оскільки
на це впливає низка факторів, зокрема
стан національної економіки, демографічна та політична ситуації в країнах та
ін., тому і умови та порядок призначення
пенсій різняться: по-різному збільшений
пенсійний вік та тривалість страхового
стажу, обчислення та сплата страхових
внесків, процедура нарахування розміру
пенсій також не однакова.
Тим не менш, що не всі двосторонні угоди з Україною в галузі пенсійного
забезпечення укладені за територіальним принципом. Більшість з них враховують, як обов’язкову умову — не
місце постійного проживання пенсіонера, а саме розподіл фінансових витрат на виплату пенсії залежно від країни набуття страхового стажу та сплати
страхових внесків. Такі угоди укладені з
Латвійською республікою, Королівством Іспанія, Литовською республікою, Естонською республікою, Словацькою республікою, Чеською республікою, Республікою Болгарією, Португальською республікою, Республікою
Польща. Особливістю цих угод є те,
що договірні сторони несуть пропорційні витрати на виплату пенсій із застосуванням правил підсумовування
стажу для визначення права на пенсію,
залежно від величини пенсійних прав,
які отримала застрахована особа, тобто
кожна країна самостійно відповідає за
нарахування та виплату частини пенсії
особи — залежно від наявного стажу,
отриманого на її території.
Враховуючи, що і в Україні, і в Республіці Білорусь формування коштів
для виплати пенсій здійснюється шля-
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хом сплати страхових внесків працюючим населенням, більш справедливо та
доцільно було б застосовувати пропорційний принцип у разі призначення
пенсій особам, які з певних причин виїхали за межі країни, де вони раніше проживали та де проходила їхня трудова діяльність, тобто розмір пенсії кожна держава буде обчислювати та виплачувати
тільки згідно норм національного законодавства та враховуючи стаж й заробітну плату, отриману на своїй території.
Варто відмітити, що на сьогодні окремі норми, які закріплені в двосторонній Угоді потребують перегляду (уточнення та коригування їх змісту). По-перше, це пов’язано з процесами реформування та розвитку пенсійних систем
України та Республіки Білорусь, так як
пройшло більше 20 років з моменту її
підписання. А по-друге, необхідно враховувати, що відповідно до статті 4 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» [8] законодавство про пенсійне забезпечення
складається в тому числі і з міжнародних
договорів щодо пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України і якщо міжнародними договорами встановлено
інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про пенсійне забезпечення, то застосовуються норми міжнародного договору, тому норми міжнародних документів повинні синхронізуватись з нормами національного законодавства, відповідати умовам сучасності та
не створювати перепон у реалізації особами права на пенсію.
Так, у статті 1 І Розділу «Загальні положення» даються визначення основ
них термінів, що застосовуються в Угоді. Зокрема, компетентні органи — це
для України — Міністерство соціального захисту населення України; для Республіки Білорусь — Міністерство соціального захисту Республіки Білорусь.
Однак, з моменту підписання, ратифікації та набрання чинності Угоди ці ор-
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гани були неодноразово реорганізовані
та змінювали свої найменування. Наприклад, Міністерство соціального захисту населення України в 1997 році
було реорганізовано в Міністерство
праці та соціальної політики України, а
в 2010 році останнє змінилось на Міністерство соціальної політики України.
Подібна ситуація і в Республіці Білорусь,
адже Міністерство соціального захисту
Республіки Білорусь реорганізовано в
Міністерство праці і соціального захисту
Республіки Білорусь. Тому, на наш погляд, необхідно внести зміни до статті 1
двосторонньої Угоди та замінити найменування компетентних установ на нині
чинні відповідно до норм національного законодавства кожної із держав.
Окрім того, необхідно внести певну
ясність в розуміння терміну «трудовий
(страховий) стаж». На нашу думку, потрібно відмежовувати ці два поняття, а
не прирівнювати, більше того не варто
говорити про те, що у зв’язку з запровадженням системи загальнообов’язкового пенсійного страхування, трудового
стажу не існує. Наприклад, при пільговому пенсійному забезпеченні особі необхідно мати і страховий, і трудовий
стаж, які між собою пов’язані, адже на
сьогодні не матиме особа останнього,
якщо не буде застрахована в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, однак і назвати
його страховим ми не можемо, оскільки
його суть полягає у виконанні працівниками певних видів робіт визначених
законодавством і не передбачає окремої
сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України, щоб мати такий
стаж [4, с. 262]. Тому пропонуємо, окремо визначити термін «страховий стаж»
як період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню та за який
сплачені обов’язкові страхові внески, а
також періоди трудової діяльності та
інші періоди, що прирівнюються до
страхового стажу; трудовий стаж — це
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період протягом якого особа здійснювала свою трудову діяльність в особливих, несприятливих для здоров’я умовах, що дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах.
Привертає до себе увагу і стаття 7
Угоди, в якій визначається вимога наявності мінімального стажу для обчислення заробітної плати при призначенні
пенсії. Так, частина 2 статті 7 передбачає, що громадянам, в яких відсутній
мінімально необхідний трудовий (страховий) стаж для обчислення заробітної
плати при призначенні пенсії, розмір
пенсії визначається із середнього заробітку працівника відповідної професії
та кваліфікації в Договірній Стороні переселення, аналогічній його останній
професії та кваліфікації на території
Договірної Сторони попереднього постійного проживання на час призначення пенсії.
Аналізуючи зміст цієї норми, варто
погодитись з позицією Т. В. Кравчук,
яка вважає, що вірогідно, застосування
частини 2 статті 7 на практиці буде
ставити одних громадян у краще становище щодо їхнього пенсійного забезпечення, а інших у гірше, оскільки
ця норма може зменшити розмір пенсії, якщо працівник, який не набув мінімально необхідного стажу для обчислення заробітної плати при призначенні пенсії, на території держави
попереднього місця проживання працював за професією із значно меншим
заробітком, ніж професія, за якою він
працював після переселення. І навпаки, закріплене правило може суттєво
збільшити розмір пенсії. На думку автора, доцільно застосовувати вищевказану норму з певним застереженням.
Тобто, якщо громадянин за попереднім місцем проживання працював в
останнє за професією та кваліфікацією з вищим заробітком, ніж на території держави переселення, то до нього
має бути застосована норма частини 2
статті 7 Угоди. У іншому випадку роз-

мір пенсії повинен визначатися із середнього заробітку працівника тієї
професії та кваліфікації, за якою працював громадянин на території держави переселення, а обчислення заробітної плати при призначенні пенсії у
частині не набутого мінімально необхідного трудового (страхового) стажу
повинно проводитися відповідно до
останньої професії та кваліфікації громадянина на території попереднього
постійного проживання [3, с. 46].
Частина 2 статті 8 регулює призначення пенсії на території країни переселення, однак нівелює питання виплати
пенсії. Тому, на наш погляд, було б доречно доповнити цю норму та викласти у такій редакції: «Компетентна установа Договірної Сторони переселення
призначає пенсіонеру, який отримав
дозвіл на постійне проживання, пенсію
з місяця, до якого проводилася виплата
пенсії компетентною установою Договірної Сторони попереднього постійного проживання, але не більш ніж
шість місяців до місяця звернення за
пенсією. Виплата пенсії здійснюється
за місцем фактичного проживання пенсіонера на території Договірної Сторони переселення».
Окрім того, ця стаття, як і інші норми Угоди, не врегульовує питання виплати пенсій за минулий період з вини
пенсіонера. Це підтверджується й судовою практикою. Так, пенсіонер звернувся до суду, оскільки управління Пенсійного фонду в м. Біла Церква відмовлялось виплатити йому пенсію за минулий період, яку він недоотримав з власної вини за період з 01 листопада
2015 року по 31 березня 2016 року, так
як представник позивача звернувся із
заявою про виплату цих коштів лише
13 січня 2017 року, а позивач починаючи з 01 квітня 2016 року вже перебував
на обліку, як пенсіонер в управлінні
праці, зайнятості і соціального захисту
Калинковичського районного виконавчого комітету Республіки Білорусь.

61

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 11 (17)

Оскільки на момент звернення представника позивача пенсійна справа останнього була передана до управління
праці, зайнятості і соціального захисту
Калинковичського районного виконавчого комітету Республіки Білорусь, то
провести будь-які дії по відсутній пенсійній справі було неможливо, тому
управління рекомендувало звернутись
пенсіонеру за місцезнаходженням пенсійної справи та відмовлялось виплачувати недоотриману пенсію [13]. Однак,
суд задовольнив вимоги позивача, так
як нормами національного законодавства, зокрема частина 1 стаття 46 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не
отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за
отриманням пенсії. Варто зазначити,
що подібна норма є і в Законі Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення» від 17 квітня 1992 року. N 1596-XII,
де в статті 90 зазначено, що нараховані
суми пенсії, не затребувані пенсіонером
своєчасно, виплачуються за минулий

час не більш ніж за 3 роки перед зверненням за одержанням пенсії [5].
Тому, задля того, щоб надалі не виникало таких спірних питань, на наш
погляд варто внести зміни до статті 8
Угоди та доповнити її зміст частиною 2-1 й викласти її у такій редакції:
«нараховані суми пенсії компетентною
установою Договірної Сторони попереднього постійного проживання, на
виплату яких пенсіонер мав право, але
не отримав своєчасно з власної вини,
виплачуються компетентною установою Договірної Сторони попереднього
постійного проживання».
Отже, наявність міжнародних угод в
сфері пенсійного забезпечення є важливою для багатьох українців, і білорусів, оскільки це в першу чергу, пов’язано і з історичним минулим обох країн,
так як і Україна, і Республіка Білорусь
були у складі СРСР. Однак урядам країн
необхідно переглянути їх зміст враховуючи умови сьогодення, а також судову
практику, щоб можна було максимально вирішити усі проблеми з якими
зіштовхуються особи при переїзді за
кордон на постійне проживання до вищезазначених країн.
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Стрімкий розвиток особистих немайнових та майнових прав суб’єктів
сімейних відносин вносить у їх загальноприйнятерозуміння суттєві корективи. Це, у свою чергу, свідчить про необхідність зміни та доповнення законодавства України при формуванні й обмежень прав суб’єктів сімейного права
та приведення його застосування до
міжнародних стандартів. Доцільність
дослідження методології сучасної сімейно-правової науки зокрема зумовлена як ускладненням і динамізмом об’єкта пізнанняправової природи сімейних
відносин,так і самого процесу пізнання
його засобів, методів. Методологія являє собою систему взаємопов’язаних
методів, прийомів, способів і принципів дослідницької діяльності, але й
об’єктивно ця система задається природою явищ і процесів, що визначаються [1, c. 51–66]. Відтак науці сімейного
права зазвичай притаманне не однакове
(неоднозначне) розуміння одного й
того ж явища, яке є об’єктом дослідження правників.
Методологія як наука, яка являє собою сукупність методів, послідовність
застосування яких залишалась предме-

том наукового пізнання та дослідження
багатьох науковців, таких як: С. О. Сліпченко [2], І. М. Глушко [3], П. М. Рабінович [4], А. Я. Баскаков [5], М. С. Кельман [6], В. І. Щербина [7], М. М. Тарасов [8], С. В. Вишновецька [9], Д. А. Керімов [10], Я. О. Лудченко [11], П. П. Чупін [12], О. В. Синєгубов [13], Г. І. Рузавін [14], В. І. Жуков [15] та інші.
Незважаючи на те, що низку наведених вище робіт було написано ще за
радянських часів, від того їх цінність
для сучасної науки не зменшилась.
Якщо ж звернутися до робіт ізсімейно-правової методології, то їх кількість
на сьогодні досить обмежена. Проте,
річ не в кількості робіт, а в тому, що матеріал, який у них міститься, не має
системного охоплення та незадовільно
структурно опрацьований [13, c. 22],
стверджує О. В. Синєгубов.
Відомо, що методологія (грецьк.
methodos — це шлях дослідження,
logos — вчення), тобто вчення про загальні положення. В літературі можна
спостерігати плутанину з приводу сутності терміну «методологія науки». Інколи під ним розуміють просто сукупність методів, прийомів та інших пізна-

65

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 11 (17)

вальних засобів, що реально використовуються в науці. Частіше в нього
вкладається інший зміст: вчення про ці
методи і засоби, яке в одному випадку
ототожнюється із загально-філософським, в іншому — йому надають особливого статусу [1, c. 9]. Саме тому існують не однакові погляди вчених щодо
розуміння правової природи, суті методології та окресленого кола проблем,
які підлягають вирішенню та подальшому дослідженню.
Зазвичай, методологія у точному
значенні цього слова являє собою вчення про методи, особливу науку, що ставить своїм безпосереднім завданням
розробку і вдосконалення системи прийомів, способів наукового пізнання,
оскільки «логос» не може бути чимось
іншим, ніж вченням, думкою, поняттям.
Методологія права містить знання про
те: 1) які прийоми, способи наукового
пізнання належить використовувати у
пізнанні предмета загальної теорії права; 2) якими прийомами, способами пізнання необхідно проводити ту чи
іншу дослідницьку процедуру; 3) який
зміст конкретних прийомів, способів,
що використовується для пізнання права, його закономірностей; 4) яким чином взаємопов’язані методи в процесі
пізнання, руху до нових знань у процесі
сходження від конкретного до абстрактного і, навпаки, від абстрактного до
конкретного [16, c. 361–362].
М. С. Кельман зауважує, що якщо
методологію юридичної науки розглядати не тільки як сукупність її методів і
знань про них, а в широкому розумінні
ще і як предметних правових теорій,
понять, принципів тощо, то вона за обсягом свого змісту наближається до змісту всієї юридичної науки, однак у методологію ці елементи системи юридичних наукових знань входять тільки
тими їхніми властивостями (сторонами), які можуть і повинні використовуватися як методи наукового пізнання [5, c. 278]. З точки зору інших авто-
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рів, методологія передбачає з’ясування
того, з яких точок зору і для яких цілей
вивчається предмет [16, c. 7]. П. П. Чупін вважає, що завданням методологічної науки є дослідження загальних підстав, шляхів і закономірностей наукового пізнання, його специфічних структур, принципів і методів як засобів його
організації, функціонування, розвитку і
застосування [11, c. 49]. З точки зору
Є. С. Назимко, найважливішим завданням методології є вивчення закономірностей розвитку засобів і прийомів дослідження, їх взаємного впливу, диференціації, субординації [17, c. 83]. Об’єк
том методології є не сама зовнішня
дійсність і навіть не наука взагалі, а «наука як система, що породжує знання» [18, c. 10]. Предметом методології є
вивчення тих методів, засобів та прийомів, за допомогою яких набуваються та
обґрунтовуються нові знання в науці [1, c. 9]. Тобто, наука в цілому не
може вправно розвиватися без належного методологічного забезпечення.
Відтак, основу будь-якої методології
складають такі взаємопов’язані компоненти: визначення об’єкта, предмета й
мети дослідження; вибір методу (методів) досягнення поставленої мети; дотримання обраного шляху дослідження
об’єкта, з його орієнтирами та обмеженнями; обґрунтованість і доведеність
результатів дослідження; можливість
безпосереднього або опосередкованого
використання результатів дослідження
для практики [9, c. 94]. Отже, дотримуючись обумовленого автором підходу
до структури, варто визначити компоненти авторського дослідження.
Методологія науки сімейного права,
як і будь-якої іншої юридичної науки,
надала можливість поряд з основоположними засадами (принципами) і прийомами наукового дослідження використати численну групу методів, які в
літературі прийнято визначати загальними. До них варто віднести: дедукцію,
індукцію, аналіз, синтез, аналогію.

Кожевникова В. О.
Поняття та система методів науки сімейного права

Так, одним із основних принципів,
які визначають логічну форму теорії сімейного права, є принцип єдності аналізу та синтезу, індукції та дедукції. За
допомогою аналізу, тобто уявного розподілу цілого на частини, виявляється
сутність явищ і формулюється поняття.
Логічні методи аналізу дозволяють
установити, чим є для тієї чи іншої системи знань дане твердження (вихідним
принципом, гіпотезою тощо). Синтез
дозволяє глибоко і всебічно зрозуміти
різноманітність явищ світу, оскільки окремі частини складного явища зводяться у єдине ціле дляз’ясування його сутності в єдності всіх елементів. Індукція
спрямовує думку від окремого факту
дослідження до загального, а дедукція,
навпаки, — від частини до цілого [1, c. 69].
Дослідження нами окремих наукових
результатів, які було здобуто вченими,
представниками сімейного права, в результаті поглибленого пізнання (дослідження) у сфері сімейних правовідносин та застосування методу альтернатив, надасть змогу визначити загальноприйняту гіпотезу.
Порівняльно-правовий метод, який
використовується, допоможе дослідити
особливості та специфіку практики застосування правових норм і концепцій
міжнародного законодавства та національного, разом з тим дозволить адаптувати окремі положення до світових
стандартів.
Керуючись історико-правовим методом, у роботі досліджується генезис
сімейно-правового регулювання обмеження особистих немайнових та майнових прав суб’єктів. Так, С. В. Вишновецька вказує, що для історичного методу характерний конкретно історичний
підхід, та застосування історичного методу ґрунтується на принципі єдності діалектики, теорії, пізнання і логіки [1, c. 73].
В. І. Щербина аргументовано стверджує, що безумовною складовою сучасних порівняльно-правових досліджень
є історико-правовий метод. Порівняння

здійснюється у двох напрямах: горизонтальному — порівняння різних правових систем і вертикальному — зіставлення міжнародних стандартів і норм
національного права. Проте, вчений
зазначає, що не менш важливим у вертикальному напрямі порівняння є дослідження історичного генезису правового регулювання різних аспектів правовідносин, що охоплюється предметом. Конкретно-історичний метод дозволяє не тільки оцінити сучасний стан
явищ, а й прогнозувати їх майбутнє. Він
допомагає дослідникам звертатися до
тих історичних фактів, дат, подій, які
дозволяють вибудувати загальну картину їх еволюції [7, c. 60]. З огляду на зазначене, слідує, що досвід минулого
сприятиме
належному
нормативно-правовому регулюванню обмежень
прав особистих немайнових та майнових відносин суб’єктів сімейного права.
За допомогою методу моделювання
можливим є внесення пропозицій та рекомендацій стосовного гармонізації,
внесення змін, доповнень сучасного сімейного законодавства України. Разом з
тим, в юридичній літературі зустрічаютьсяй застереження з приводу сліпого
копіювання чужих моделей регулювання суспільних відносин, оскільки західні
правові моделі також не завжди досконалі, а тому, безперечно, потребують скрупульозного вивчення і глибокого аналізу [7, c. 59–60]. Тому в науковому дослідженні окремих правових аспектів, пропозиції стосовно внесення змін до національного сімейного законодавства Ук
раїни та його гармонізації обґрунтовуються своєчасністю та необхідністю, яка
б сприяла належному здійсненню права
та позбавляла б від існування необґрунтованих обмежень прав суб’єктів.
При дослідженні правозастосовних
аспектів у науці сімейного права застосовується метод тлумачення права для
встановлення сутності правової природи норм, які мають місце в чинному законодавстві.
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Також не слід нехтувати застосуванням методу формальної логіки, узагальнення, абстрагування, економічного
аналізу змісту права, методи описання
та протиставлення у систематизації зібраного емпіричного матеріалу та отримання практичних висновків і науково-теоретичних результатів надасть
можливість комплексно підійти до досліджуваного явища. Варто зазначити,
що будь-який розглянутий вище метод,
яка б не була його вагомість у дослідженні, зберігає свою цінність лише в
органічній єдності з діалектичним методом [19, c. 207–208]. Отже, методологія науки сімейного права загалом не
зводиться тільки до системи методів наукового дослідження, а додатково охоплює собою й інші методологічні підходи, техніку, методику пізнання, принципи, а також, на думку С. В. Вишновецької, теоретико-світоглядний компонент, якого особливості необхідно
шукати нев наявності власних методів
пізнання, а у своєрідному поєднанні
взаємопов’язаних компонентів [1, c. 16].
Із зазначеного випливає, що залучення
методів дослідження інших наук є необхідною умовою розвитку юриспруденції,

як і будь-якої іншої науки, що пов’язано з
її високою інтегрованістю, між науковою
трансляцією результатів і методів дослідження, які є елементом механізму її розвитку. При цьому, актуальність тих чи інших дослідницьких засобів інших наук
визначається, насамперед, філософськими ідеями, соціальними і культурними
цінностями, цілями і завданнями конкретних досліджень, актуалізованими у
рамках юриспруденції [8, c. 37].
Висновок. Підсумовуючи викладене, слід вказати, що в сучасних умовах
розвитку сімейно-правової науки та її
адаптації до європейських стандартів в
поглядах вчених є певна плутанина
щодо розуміння правової природи, суті
методології та окресленого кола проблем, які підлягають вирішенню та подальшому дослідженню. Методологія
науки сімейного права загалом не зводиться тільки до системи методів наукового дослідження, а додатково охоплює
собою й інші методологічні підходи,
техніку, методику пізнання, принципи.
Залучення методів дослідження інших
приватного-правових галузей є необхідною умовою розвитку національного сімейного права.
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УДК 347.23; 347.238
Ніколенко Мирослав Борисович
аспірант Хмельницького університету управління та права
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРІВ
ЩОДО СТВОРЕННЯ МАЙНА СУБ’ЄКТАМИ
СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Nikolenko M. B. Classification and Types of Agreements Concerning the
Creation of Property by Subjects of Family Law Relations
Abstract. Treaties on the creation of property by subjects of family relationships
(between spouses, actual marriages, parents and children) are analyzed, types of these
treaties and the peculiarities are discovered. On the basis of the study, proposals were
made to make appropriate amendments to the Family Code of Ukraine, specifying the
list of parties to the agreement, which includes subjects of family legal relations.
Key words: classification, contract, creation of property, subjects of family legal relations.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та
практичними завданнями. Аналіз
доктринальних досліджень договірної
проблематики сімейного права свідчить про наявність низки невирішених
питань, пов’язаних із: договірним регулюванням сімейних відносин, які стосуються, зокрема видів та особливостей
укладання договорів щодо створення
майна (у тому числі майнових прав)
суб’єктами сімейних правовідносин
(подружжям, фактичним подружжям,
батьками та дітьми, іншими членами
сім’ї); системою таких договорів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певні напрацювання у цьому напрямку вже велися. Однак праці
таких вітчизняних та зарубіжних вчених як В. К. Антошкіна, Т. В. Ариванюк, В. І. Бобрик, І. В. Жилінкова,
В. І. Крат, Я. В. Новохатська, М. Н. Сі
б і л ь о в ,    І . В . С п а с и б о - Ф а т є є в а ,
В. Л. Яроцький та ін. торкалися тільки
окремих аспектів договірного регулювання сімейних відносин.
Метою статті є визначення видів та
особливостей укладання договорів що
до створення майна (у тому числі майно-

вих прав) суб’єктами сімейних правовідносин; систематизація таких договорів.
Виклад основного матеріалу. Проблеми договірного регулювання сімейних відносин, які так чи інакше стосуються створення майна їх суб’єктами,
мають своєрідний характер: з одного
боку, вони належать виключно до галузевих (сімейних) правових проблем; з
іншого — питання правильної їх постановки та вирішення виходить за межі сімейного права, а їх актуальність визначається наступними трьома обставинами.
По-перше, вони обумовлені посиленням договірних (диспозитивних) засад
регулювання сімейних відносин (ч. 2
ст. 7, ст. 9 Сімейного кодексу України
(далі — СК України) [1]). І це повністю
обґрунтовано: договір як одна з найважливіших складових механізму правового
регулювання суспільних відносин є проявом приватноправової природи сімейного права та найважливішим інструментом упорядкування майнових сімейних відносин на засадах справедливості,
добросовісності й розумності їх учасників. По-друге, правочини щодо створення
майна учасниками сімейних відносин
урегульовані не тільки (а можливо — й
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не стільки) нормами сімейного права
(у СК України немає навіть окремої глави, присвяченої врегулюванню цих правочинів), а перебувають у площині цивільного права. По-третє, договірні відносини між цими учасниками все частіше стають предметом розгляду у відповідних судових інстанціях, що обумовлено виключно розвитком свободи договору як галузевого принципу та «втягненням» учасників сімейних відносин у
«орбіту» ринкових відносин.
Не викликає сумнівів той факт, що
сімейні правовідносини мають приватноправову природу. Проте залишається дискусійним питання, чи є сімейне
право підгалуззю цивільного права або
ж воно є самостійною галуззю права.
Відповідь на нього пов’язана безпосередньо з відповіддю на питання співвідношення урегулювання нормами сімейного права та цивільного права розглядуваних договорів та, як наслідок, з визначенням їх видів, класифікації й особливостей укладання.
Ми поділяємо точку зору тих учених, які вважають, що сімейне право є
підгалуззю цивільного права [2, c. 46–50;
3, c. 399–404; 4, c. 404–407; 5, c. 207–212].
Зважаючи на змістовний збіг предмету
сімейного права з предметом цивільного
права у контексті рівності їх суб’єктів,
майнової автономності та їх вільного волевиявлення, справедливості при врегулюванні відносин між цими суб’єктами,
добросовісності та розумності їхньої поведінки, сімейні відносини є за своєю
суттю відносинами цивільно-правовими. Така своєрідна «генетична єдність»,
детермінована колом врегульованих СК
України та ЦК України суспільних відносин, зумовлює визнання сімейного
права підгалуззю цивільного права. Відповідно цьому й зважаючи на той факт,
що СК України не містить окремої глави
(або розділу), яка закріплювала б хоча б
приблизний перелік договорів зі створення майна суб’єктами сімейних правовідносин, такі договори належать до системи цивільних договорів.
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Оскільки розглядувані договори
опосередковують цивільні за своїм
змістом правовідносини з тією лише
особливістю, що вони укладаються між
специфічними суб’єктами — членами
сім’ї, а СК України такі договори не врегульовано, то на них поширюються закріплені в ЦК України загальні норми
про зобов’язання та договір. При цьому
норми ЦК України у такому разі застосовуються для конструювання того чи
іншого договору безпосередньо, а не субсидіарно, як про це зазначається у науковій літературі [Див.: 7, c. 3]. Так, наприклад, на відносини (що виникають з
договору купівлі-продажу) подружжя,
яке є покупцем нерухомого майна, з іншою стороною — продавцем, поширюються  безпосередньо  відповідні
норми ЦК України про зобов’язання,
договір та норми глави про купівлю-продаж. Адже норм, які врегульовували б ці відносини з точки зору сімейного законодавства, СК України не
містить. Подібна ситуація існує й стосовно інших правовідносин, що виникають, наприклад, з договору дарування, кредитного договору тощо, де однією зі сторін (відповідно, обдарованими,
позичальниками) є подружжя (фактичне подружжя), яке таким чином створює (набуває) для себе майно.
Оскільки договори, за якими створюється майно суб’єктами сімейних
правовідносин, належать до цивільно-правових, при їх систематизації потрібно спиратися на усталені цивілістичні критерії та враховувати особливості відносин у сімейній сфері [Див.:
8, c. 71–77; 9, c. 206–214]. Спробуємо
здійснити класифікацію таких договорів і у межах такої класифікації визначити види договорів щодо створення майна суб’єктами сімейних правовідносин
та особливості їх укладання.
З урахуванням наявного нормативного матеріалу і загальних положень
договірного права, використовуючи наявні у доктрині цивільного права класифікації договорів, можна запропонува-
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ти таку класифікацію договорів зі створення майна суб’єктами сімейних правовідносин.
1. Залежно від джерела правового регулювання: а) сімейно-правові та б) цивільно-правові. Сімейне законодавство закріплює параметри, загальні для усіх
договорів, «обтяжених» сімейним елементом: можливість їх укладання та рівність сторін договору, які у процесі динаміки (укладанні, виконанні, зміні та
припиненні) таких договорів мають
підтримувати справедливий баланс своїх прав й інтересів та прав й інтересів
іншої сторони, діяти при цьому добросовісно й розумно, з урахуванням інтересів дитини (чч. 2, 6, 9 ст. 7, ст. 8, 9, 64
СК України). У свою чергу, цивільне
законодавство визначає перелік договорів, учасниками яких можуть бути у
тому числі суб’єкти сімейних правовідносин, умови дійсності, форму, порядок та наслідки визнання таких договорів недійсними тощо.
Особливістю розглядуваних договорів є те, що сімейне законодавство
(ч. 1 ст. 9 СК України) закріплює у загальному вигляді можливість їх укладання подружжям (фактичним подружжям), батьками й дітьми, іншими членами сім’ї лише між собою. Водночас не
врегульованими залишаються договори, які укладаються цими суб’єктами з
третіми особами, зокрема тими, що не є
суб’єктами сімейних правовідносин. У
такому випадку слід застосовувати загальні норми ЦК України про зобов’язання, договір і норми, що регулюють
конкретний вид договору зі створення
(набуття) майна.
За аналогією з представництвом, де
існує два види відносин (внутрішні —
між довірителем та представником і
зовнішні — між представником та третьою особою) у ситуації з договірним
регулюванням створення майна суб’єктами сімейних правовідносин існує схожа «конструкція»: «внутрішні» договори
зі створення цими суб’єктами майна
(коли, наприклад, чоловік дарує будинок

своїй дружині або батьки — своїй дитини) та «зовнішні» договори, відповідно
до яких такі суб’єкти є однією зі сторін
договору зі створення майна (наприклад,
коли обидва подружжя як обдарована
сторона договору дарування отримує у
власність нерухомість). У останньому
випадку «учасники сімейних відносин
діють разом, а не як протилежні за своїми інтересами контрагенти» [10, c. 157].
З урахуванням цього видається доцільним викласти ч. 2 ст. 7 СК України
у наступній редакції: «Сімейні відносини
можуть бути урегульовані за домовленістю
(договором) між їхніми учасниками та між
цими учасниками й третіми особами з урахуванням норм Цивільного кодексу України про
конкретний вид договору». Відповідно до
цієї логіки пропонується викласти назву
ст. 64 СК України у новому вигляді:
«Право подружжя (фактичного подружжя) на
укладання договорів між собою та між подружжям (фактичним подружжям) та третіми
особами», додавши до частини першої абзац другий такого змісту: «Дружина та
чоловік, у тому числі фактичне подружжя,
мають право укладати з третіми особами договори, не заборонені законом, у тому числі договори щодо створення подружжям (фактичним подружжям) майна, правовий режим якого визначається домовленістю між ними».
У межах групи договорів зі створення майна суб’єктами сімейних правовідносин, правовий режим яких урегульовано цивільним законодавством, існують договори: а) про передачу майна цим
суб’єктам у власність (зокрема, купівля-продаж, міна, дарування, рента, довічне утримання (догляд), спадковий
договір) і б) про створення майна для суб’єктів сімейних правовідносин (йдеться про
підрядні договори, предметом яких є
виготовлення, обробка, переробка речі
або інші роботи з переданням їх результату замовникові, яким можуть бути
суб’єкти сімейних відносин).
Укладаючи договори про передачу
майна у власність, суб’єкти сімейних
відносин так би мовити створюють для
себе майно, стають його власниками.
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(У цьому разі, звісно, не йдеться про
«створення» майна у етимологічному
значенні цього слова як появу його як
нового об’єкта, якого раніше не існувало). Набувачами за цими договорами є
подружжя, фактичне подружжя, батьки
й діти, інші члени сім’ї, які реалізують
таким чином свою правоздатність. Такий специфічний суб’єктний склад визначає й особливості укладання договорів про передачу майна, у тому числі
нерухомого, у власність цих суб’єктів.
Ці особливості розрізняються в залежності від статусу особи, яка є набувачем
(подружжя, подружжя й діти тощо).
Особливості укладання договорів
щодо набуття подружжям у власність
нерухомого майна залежать, перш за
все, від наявності зустрічного майнового надання, яке надає подружжя замість отримуваного майна, а також
суб’єктного складу таких правочинів
на стороні набувача.
Як відомо, залежно від наявності зустрічного майнового надання договори
поділяються на оплатні і безоплатні.
Оплатними є договори, у яких обов’язку однієї сторони вчинити певні дії з
надання якогось блага кореспондує такий само обов’язок іншої сторони. Безоплатні договори не передбачають
обов’язку надати благо іншій стороні.
Отже, якщо набувачем у оплатному договорі з придбання нерухомого майна
(купівля-продаж, міна, рента, довічне
утримання, спадковий договір) є подружжя, то згода іншого з подружжя на
розпорядження спільним майном, передбачена ст. 65 СК України, не вимагається. Якщо набувачем у оплатному договорі є один з подружжя, інший з подружжя має надати письмову, нотаріально завірену згоду на це (ч. 3 ст. 65
CК України). Стосовно безоплатного
договору дарування нерухомості, то незалежно від того, чи є обдарованою
стороною подружжя або один з них,
згода іншого з подружжя на набуття такого майна у власність не потрібна.
Вбачається, що аналогічний підхід за-
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стосовується й до правовідносин,
суб’єктами яких є фактичне подружжя.
Можливість придбання нерухомого
майна у власність такими суб’єктами, як
батьки й діти пов’язана з принципом
роздільності їх майна (ст. 173 СК України). Відповідно до нього у разі придбання нерухомого майна батьками дитини право спільної власності не виникає. Воно виникає лише у випадку придбання майна батьками й дітьми за рахунок їх спільної праці або спільних
коштів (ст. 175 СК України).
Особливостями договорів про створення майна для суб’єктів сімейних правовідносин є те, що, по-перше, до такого майна застосовується термін «новостворене майно» (ст. 331 ЦК України);
по-друге, йдеться про створення речей
(рухомих або нерухомих), адже предметом підрядних договорів не може бути
створення майнового права.
2. Залежно від об’єкта, який створюється
діями суб’єктів сімейних правовідносин, можна виокремити договори щодо: а) створення
речей та б) набуття майнових прав та
обов’язків.
У першому з цих випадків йдеться
про договір будівельного підряду: підрядник зобов’язується на замовлення іншої сторони (наприклад, подружжя
(фактичного подружжя) або одного з
них) збудувати об’єкт нерухомості, який
згідно приписів ст. ст. 60, 74 СК України
стає, за загальним правилом, об’єктом
права спільної сумісної власності. У другому випадку може йтися, окрім іншого,
про класичну конструкцію договору купівлі-продажу нерухомого майна, у якому набувачем є подружжя (фактичне подружжя) або один з них (з урахуванням
припису норми ст. 60 СК України щодо
презумпції спільності набутого у шлюбі
майна та правила ст. 57 цього Кодексу
щодо режиму особистої приватної власності подружжя на майно, набуте кожним з нього за власні кошти).
Договори про створення речей в залежності від правового режиму майна, що
його створюють своїми діями суб’єкти сімей-
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них правовідносин, поділяються на договори щодо створення: а) нерухомого та
б) рухомого майна.
За договорами про набуття майнових прав та обов’язків суб’єкти сімейних відносин можуть набувати речових,
зобов’язальних, деяких виключних
прав, частину корпоративних прав та
спадкових прав.
Подружжя, фактичне подружжя,
батьки та діти, інші члени сім’ї можуть
на підставі відповідного цивільно-правового договору набувати таких речових прав, як: а) право власності; б) право володіння; в) право користування
(сервітут); г) право користування чужою
земельною ділянкою для с/г потреб
(емфітевзис); д) право користування чужою земельною ділянкою для забудови
(суперфіцій), яке може виникати у
суб’єктів сімейних правовідносин на
підставі договору тощо.
Суб’єкти сімейних правовідносин можуть набувати й зобов’язальних прав у
вигляді права вимоги, яке виникає, зокрема з договору банківського вкладу, у якому подружжя (фактичне подружжя) або
один з них є стороною (вкладником) й
замість переданого фінансовій установі
права власності на грошові кошти отримує таке право. Майнові права інтелектуальної власності (ст. 424 ЦК України) можуть створюються суб’єктами сімейних
відносин з урахуванням обсягу їх дієздатності. Корпоративні права пов’язані з
участю суб’єктів сімейних правовідносин
у господарському товаристві та обумовлені його часткою в статутному капіталі або
акціями. При цьому зробити вклад у статутний капітал або придбати акції можуть
подружжя (фактичне подружжя) або
один з них, батьки й діти (з урахуванням
обсягу дієздатності останніх).
3. В залежності від суб’єкта сімейних
правовідносин, у якого виникають права та
обов’язки за договором, існують а) договори, що укладаються на користь їх сторін та б) договори на користь третіх
осіб. У першому випадку майно створюється для сторони договору — набу-

вача, яким може бути подружжя (фактичне подружжя) або батьки й діти,
якщо для створення такого майна використано спільне майно батьків та дитини. У другому випадку волевиявлення
сторони договору зі створення майна
спрямоване на набуття прав та обов’язків не для себе, а для іншої, третьої особи. Така ситуація можлива, коли подружжя, яке є законними представниками своєї дитини, від її імені вчиняють
правочин щодо набуття права власності на нерухоме майно за договором купівлі-продажу, дарування тощо.
4. В залежності від суб’єктного складу існують договори, укладені з третіми особами: а) подружжям; б) фактичним подружжям; в) батьками й дітьми; г) іншими членами сім’ї. Однією з особливостей договорів зі створення майна цими
суб’єктами є те, що їх сторонами можуть бути суб’єкти сімейних правовідносин — підприємці. Укладання ними
таких договорів характеризується певною специфікою, що пов’язана з правовим режимом використовуваного для
підприємницької діяльності майна: останнє може складати роздільне або
спільне майно таких суб’єктів. Можливим є й «змішаний» варіант: суб’єкти сімейних правовідносин використовують у підприємницькій діяльності
спільне й роздільне майно. Правовий
режим такого майна впливає на долю
отримуваних від цієї діяльності доходів.
Висновок. Отже, СК України врегульовано договори, які укладають між
собою суб’єкти сімейних правовідносин. Договори між цими суб’єктами й
третіми особами укладаються відповідно до норм ЦК України з урахуванням
особливостей суб’єктного складу сімейних правовідносин. При їх укладанні,
виконанні, зміні та розірванні слід застосовувати норми ЦК України, які закріплюють: принципи цивільного права;
загальні положення про зобов’язання та
договір; норми, що врегульовують той
чи інший вид договору. При цьому норми ЦК України застосовуються до норм
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СК України для конструювання того чи
іншого договору зі створення майна зазначеними суб’єктами безпосередньо.
Оскільки такі договори опосередковують цивільні за своїм змістом правовідно-

сини з тією лише особливістю, що вони
укладаються між специфічними суб’єктами — членами сім’ї, їх класифікація може
бути здійснена з урахуванням напрацювань цивілістичної науки у цій сфері.
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Vesna N. O. Contract Termination as Civil Legal Relationship
Abstract. The article is devoted to researching of the termination of a civil contract as a
legal relationship. The author analyzes the views of scholars on the definition of the term
«termination of the contract» and noted that they consider the termination as a legal fact
that does not fully express the essence of the institution of the contract termination. It
is proposed to consider the termination of the contract as a civil law relationship. The
emphasis is on disclosing the general and specific features of the termination of the
contract as a civil law relationship.
Key words: termination of the contract, features of legal relationship, termination, legal facts,
preconditions.
Постановка проблеми. Сучасне
нестабільне життя доволі часто унеможливлює припинення договірних
відносин шляхом належного їх виконання. Перед сторонами повстає необхідність розірвати договірні відносини
в силу тих чи інших обставин. І в цей
період вони звертаються до інституту
розірвання цивільно-правового договору.
Мета статті. Розірвання договору,
як правило, розглядається як юридичний факт, на підставі якого припиняються зобов’язання учасників договору.
Проте такий підхід, на нашу думку, не в
повній мірі окреслює інститут розірвання договору, оскільки не дозволяє висвітлити його внутрішню структуру, яка
притаманна йому як цивільному правовідношенню. Вважаємо, що розірвання
може виступати як цивільне правовідношення, яке наділене як загальними рисами, притаманними будь-якому цивільному правовідношенню, так і своїми специфічними ознаками, визначення яких
складатиме мету дослідження.
Слід зазначити, що окремі аспекти
розірвання договору виступали предме-

том дослідження таких авторів як:
Т. В Боднар,  С. О. Бородовський,
М. І. Брагінський,  В. В. Вітрянський,
С. Я. Вавженчук, О. В. Дзера, А. С. Дов
герт,  Ю. О. Заїка,  О. В. Київець,
В. М. Коссак, Р. А. Майданик, В. В. Луць,
Н. С. Кузнєцова, О. І. Міхно та інші.
Однак комплексні дослідження розірвання договору як цивільного правовідношення не проводились.
Виклад основного матеріалу.
В юридичній літературі розірвання цивільно-правового договору позначається як «припинення договору». «припинення зобов’язання», «припинення
юридичних відносин».
Д. І. Мейєр, описуючи припинення
договору, зауважував, що він припиняється за волею його сторін: тоді зміст
припинення такий, що сам договір
втрачає силу, стає нездатним більше
впливати на юридичні відносини осіб
В такому випадку договір припиняється
не сам по собі, а потрібен особливий
акт зі сторони його учасників — новий
договір, який припинив би існування
попереднього [1, с. 241].
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В. І. Синайський розкриваючи припинення зобов’язань вказував, що вони
можуть бути припинені за волею сторін або за волею однієї сторони. Підставою для цього можуть бути різні
причини, юридичні факти. Говорячи
про припинення юридичних відносин,
автор зауважував, що воно відбувається
за волею особи, так і поза її волею.
В першому випадку необхідна юридична дія особи, а в іншому — настання
юридичної події [2, с. 350].
Зазначені висловлювання не містять
терміну «розірвання договору», проте
описують моменти, що притаманні
саме цьому інституту. Вони містять пряму вказівку, що припинення зобов’язання, крім випадку його припинення виконанням, має здійснюватися на підставі окремого договору, який має відповідати вимогам щодо його дійсності. З
моменту укладення такого договору
припиняються зобов’язання та юридичні відносини між сторонами.
Ряд вчених, описуючи дострокове
припинення договору, використовували термін «розірвання договору».
З. М. Заменгоф, підтримуючи позицію, що розірвання договору має вчинятися за допомогою іншого договору,
визначає розірвання як акт, що направлений на дострокове припинення на
майбутнє дії договору з метою припинення на цей же час зобов’язання, що
виникло із договору, термін виконання
якого ще не настав або виконання якого
має триваючий характер [3, с. 97].
Н. М. Процьків визначала розірвання договору як дію, направлену на припинення частково або повністю невиконаного договору на майбутнє [4, с. 6].
Проте в даному випадку слід погодитися із думкою О. В. Дзери, який зазначив, що у багатьох ситуаціях сторони
не позбавлені права вирішити питання
долі вже виконаних обов’язків, наприклад при розірванні договору будівельного підряду вони можуть залишити у
власності замовника вже збудовану ча-
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стину майнового комплексу, а підряднику надати відповідний розмір винагороди за фактично виконаний обсяг роботи, тому не можна повною мірою
говорити про те, що при розірванні
договору договірні зобов’язання припиняються лише на майбутнє [5, с. 276].
Зазначені вище дослідження розірвання договору здійснювалися з огляду на розірвання як юридичний факт,
на підставі якого припиняються зобов’язання учасників договору. Проте
даний підхід, як вже зазначалося, не в
повній мірі висвітлює його внутрішню
структуру, у зв’язку із чим виникла необхідність дослідити розірвання як правовідношення з визначенням його загальних та спеціальних ознак.
До загальних ознак розірвання договору як правовідношення можемо
віднести наступні.
1. Правовідносини по розірванню договору є різновидом цивільних відносин.
Правовідносини по розірванню договору виникають між учасниками цивільних правовідносин, однак не між
будь-якими особами, а лише тими, що
визначаються існуючим договірним
відношенням. Правовідносини не можуть виникати та існувати поза межами
суб’єктного складу чинного договірного правовідношення.
2. Правовідносини по розірванню договору виникають, змінюються та припиняються на підставі
норм права.
Можливість виникнення та динаміка правовідносин по розірванню договору передбачена актами цивільного
законодавства. Вони визначають правову конструкцію даних правовідносин, що забезпечує їх регулювання та
передбачуваність. Закріпленість у правових нормах відрізняє дані відносини
від інших, не врегульованих нормами
права, що не дозволяє віднести останні
до категорії правових. Правовідносини
по розірванню договору регулюються
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не лише нормами закону, а й умовами
договору, проте така можливість передбачена актами законодавства, що означає їх виникнення та існування та підставі норм права.
3. Правовідносини по розірванню договору є вольовими.
Вступаючи у договірні відносини
суб’єкти усвідомлюють можливість виникнення правовідносин по розірванню договору. В момент укладення договору вони обумовлюють ті конкретні
обставини, при настанні яких можуть
виникнути правовідносини по розірванню договору. Навіть при настанні
обставин, які не залежать від волі осіб
(істотна зміна обставин) ми не можемо
говорити, що розірвання договору відбувається поза їх волею, оскільки така
можливість ними усвідомлювалася при
укладенні договору.
4. Правовідносини по розірванню договору мають усі елементи
правовідносин.
Розірвання договору характеризується наявністю суб’єктів, об’єкту та змісту
правовідносин. Усі зазначені елементи
мають свої особливості та притаманні
тільки даним правовідносинам риси.
До специфічних ознак розірвання
договору як правовідношення можемо
віднести:
1. Обмежений зміст правовідносин по розірванню договору
Вступаючи у договірні відносини,
особи укладають договір, який складається з конкретних умов, що становлять
його зміст. В цей момент особи визначили предмет договору та спектр прав і
обов’язків кожного із них. Дані дії можна порівняти з тим, що особи окреслили певний квадрат із визначеними сторонами, за межі якого не можна виходити, тому правовідносини по розірванню договору не можуть стосуватися
умов, що не окреслені сторонами даного квадрату. Зміст правовідносин по розірванню договору має безпосередньо
стосуватися та пов’язуватися із змістом

укладеного договору. В даних правовідносинах особи не можуть врегульовувати питання, що не окреслені чинним
договором. Наприклад, в межах правовідносин по розірванню договору купівлі-продажу особи не можуть врегульовувати права та обов’язки, що виникли на підставі договору про надання
послуг, тобто, виходити за визначені
договором межі.
2. Правовідносини з розірвання
договору виникають при наявності
передумов.
Правовідносини по розірванню договору не виникають ні з чого. Для цього необхідні певні умови, тобто обставини, що мають певне значення для
виникнення, зміни правовідносин, але
безпосередньо їх не породжують і не
тягнуть їх трансформації та припинення [6, с. 19]. Їх не можна ототожнювати
з підставами виникнення правовідносин, оскільки останні безпосередньо
спричиняють юридичні наслідки —
виникнення, зміна або припинення
правовідносин, а умови лише опосередковано. Вони створюють правове
середовище для виникнення правовідносин, проте не породжують їх.
В доктрині передумови виникнення
правовідносин поділяють на матеріальні та юридичні [7, с. 349].
До матеріальних передумов правовідносин по розірванню договору можемо віднести інтерес особи в отриманні більшого розміру коштів, втрата інтересу до продовження договірного
відношення, відсутність коштів для оплати тощо. Юридичними передумовами визначається зміна законодавчих
норм, втрата дієздатності, смерть особи, цивільно-правовий договір тощо.
Передумови мають певні спільні риси з
юридичними фактами. Зокрема, вони,
як і юридичні факти, передбачаються
нормами права. Залежно від обставин
можуть виступати як передумовами, так
і юридичними фактами. Вважаємо, що
у даних правовідносин цивільно-право-
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вий договір виступає саме передумовою,
оскільки він безпосередньо не породжує
правовідносин для розірвання, а є лише
середовищем, де вони можуть виникнути та розвиватися. Однак не кожен договір може бути передумовою для цього, а
лише той, який відповідає вимогам щодо
його дійсності. Оскільки в протилежному випадку мова може іти не про розірвання договору, а про визнання його
недійсним, що створить різні за змістом
та наслідками правовідносини.
3. Правовідносини по розірванню договору мають чітку мету —
припинення договірних зобов’язань.
Відповідно до ч.2 ст.653 ЦК України розірвання договору припиняє зобов’язання сторін, тому усі дії, які вчиняються особами направлені на досягнення такої мети. Воля осіб або однієї
особи провокується бажанням закінчити існуючі договірні відносини, не продовжувати їх дію. Не має значення, які
причини сприяли виникненню такого
бажання у сторін, але воно має бути у
всіх учасників договору для його розірвання за взаємною домовленістю. У
випадку, якщо таке бажання має лише
одна сторона, то вона може вимагати
розірвання договору, але лише при наявності визначених юридичних фактів.
Слід підкреслити, що направленість на
припинення договірного зобов’язання
буде мати місце і у випадку, коли сторони
договором замінюють один вид зобов’язання на інший (заборгованість по договору купівлі-продажу позикою). Відбувається припинення одного виду зобов’язання та виникнення нового [8, с. 184].
4. Правовідносини по розірванню
договору встановлюють модель майбутньої поведінки його учасників.
В результаті правовідносин по розірванню договору сторони укладають
договір про розірвання раніше укладеного договору або отримують судове
рішення, яким розривається вказаний
договір. З цього часу сторони повинні
керуватися тими умовами, які визначені
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в означених актах. Вони не можуть при
виборі своєї поведінки посилатися на
договір, який розірваний, оскільки
укладений договір про розірвання або
прийняте рішення (юридичні факти)
стали підставою для припинення дії
того договору. З моменту набуття чинності договором або рішенням суду
саме ці документи визначатимуть дії
осіб. Встановлюючи алгоритм своєї
поведінки учасники можуть приймати
до уваги дії або бездіяльність, які були
вчинені до набуття чинності актами,
проте все рівно вони окреслюватимуть
майбутню поведінку, права та обов’язки.
5. Правовідносини по розірванню договору виникають на підставі
визначених юридичних фактів.
Правовідносини виникають на підставі різних юридичних фактів [9, с. 5],
тобто певних обставин, з якими норми
права пов’язують встановлення, зміну або
припинення правовідносин [10, с. 45].
За вольовою ознакою юридичні
факти, що спричиняють розірвання договору, можна поділити на дії та події.
Слід зазначити, що існує точка зору, що
такий поділ не охоплює юридичні факти, які визначаються бездіяльністю,
оскільки як дії, так і події охоплюють поведінку (активну діяльність) і в цьому випадку обставини, які спровоковані бездіяльністю не знаходять закріплення, тому
пропонується здійснити поділ на події
та діяння, підкреслюючи, що останні
включатимуть як дії, так і бездіяльність [11, с. 459]. Є. О Харитонов з цього
приводу відмічає, що такий підхід не має
істотного практичного значення, так як в
літературі поняття «дії» зазвичай вживається у широкому значенні, як синонім
«поводження», охоплюючи, таким чином, і бездіяльність у її побутовому значенні [12, с. 75]. Ми підтримуємо останню точку зору і в межах даного дослідження будемо використовувати поділ
юридичних фактів на: дії та події.
Юридичні факти-дії при виникненні правовідносин з розірвання дого-
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вору за ознакою відношення до виду
договірного зобов’язання можна поділити на спеціальні та загальні. Спеціальними є ті факти-дії, які є підставою
для виникнення правовідносин по розірванню договору відносно певного
виду договірного відношення. До них
відносяться створення загрози безповоротної втрати дарунка (ч. 2 ст. 727 ЦК
України), використання пожертви не за
призначенням (ч. 3 ст. 730 ЦК України), прострочення виплати ренти (п. 1
ч. 1 ст. 740 ЦК України), користування
річчю всупереч умовам договору (п. 1
ч. 1 ст. 783 ЦК України, руйнування
житла (п. 2 ч. 2 ст. 825 ЦК України)
тощо. Загальні — це факти-дії, які є підставою для виникнення правовідносин
по розірванню договору відносно
будь-якого виду договірного відношення. Прикладом є істотне порушення договору (ч. 2 ст. 651 ЦК України).
Юридичні факти-події за ознакою
відношення до виду договірного зобов’язання можна поділити на спеціальні та загальні. Спеціальними є ті
факти-події, які є підставою для виникнення правовідносин по розірванню договору відносно певного виду
договірного відношення. До них відносяться об’єктивна неможливість виконання розпорядження відчужувача
(ч. 2 ст. 1308 ЦК України), відсутність
операцій за рахунком протягом року
(п. 2 ч. 2 ст. 1075 ЦК України), рішення про використання земельної ділянки для суспільних потреб (ст..32-1 Закону України «Про оренду землі [13])
тощо. Загальними визначаються факти-події, які є підставою для розірвання усіх видів договірних відносин.
Прикладом такого факту виступає істотна зміна обставин, якими сторони
керувалися при укладені договору (ч. 1
ст. 652 ЦК України), яку слід відрізняти від непереборної сили, адже в першому випадку виконання можливе,
хоч і на невигідних умовах, а в іншому
виконання взагалі неможливе.

Юридичні факти, що виступають
підставою для виникнення правовідносин по розірванню договору, за джерелом закріплення можна поділити на
нормативні та договірні.
Нормативні — це юридичні факти, які закріплені в законодавчих актах
України. Дані факти прямо вказані у
нормах закону та не потребують додаткового зазначення в тексті договору. Вони мають обов’язкове значення у
випадку прямої про це вказівки в нормативному акті, або у випадку, коли їх
обов’язковість слідує зі змісту чи суті
відносин між сторонами. Імперативність приписів повинна прямо закріплюватися (тобто в законі має бути
пряме застереження про те, що сторони не мають права відступати від встановлених правил) або випливати із
змісту норми чи суті відносин між сторонами [14, с. 22].
В інших випадках нормативні факти
можуть бути змінені або замінені учасниками договірних відносин на власний
розсуд. Вважаємо, що така ситуація повністю відповідає принципу свободи договору, коли сторони мають право самостійно врегулювати свої договірні відносини, однак з урахуванням обмежень, які
визначені з метою стабілізації, недопущення свавілля та анархії у відносинах.
Договірні — це юридичні факти,
які визначені сторонами у договорі та
не суперечать законодавчим актам
України. Особливістю таких фактів є
те, що вони уособлюють та поєднують
у собі свободу договору та дотримання
вимог закону, забезпечуючи своєрідний баланс між даними категоріями.
При визначенні договірних фактів сторони можуть діяти виключно на свій
розсуд та не пов’язуватися імперативними приписами актів цивільного законодавства [15, с. 59]. Проте, як зазначалося
вище, вони не можуть суперечити нормам закону, оскільки в такому випадку
можуть визнаватися недійсними або
нікчемними. Так, відмова від права на
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відмову від договору доручення є нікчемною (ч. 2 ст. 1008 ЦК України).
З. В. Ромовська слушно вказує, що в
договірній сфері Цивільний кодекс відсуває закон на друге місце, віддаючи перевагу договору [16, с. 42]. Дане твердження підтримується і судовою практикою. Рішенням Маловисківського районного суду Кіровоградської області у
справі №392/2403/13-ц розірвано договір оренди землі з посиланням на те, що
сторони у договорі визначили, що перехід права власності на земельну ділянку є
підставою для розірвання останнього,
тому суд не прийняв до уваги посилання
відповідача на ст. 7 Закону України «Про
оренду землі», яка визначає, що перехід

права власності не є підставою для розірвання договору оренди [17]. Судове рішення підтримано та залишено в силі
судом апеляційної інстанції [18].
Висновки. За результатами дослідження можна прийти до висновку, що
розірвання договору слід розглядати не
лише як юридичний факт, але й як цивільне правовідношення, яке має свої
специфічні ознаки. Таким чином, правовідносини по розірванню договору
можна визначити як цивільні відносини, які виникають за наявності передумов на підставі визначених законом або
договором юридичних фактів, з метою
припинення діючого договірного зобов’язання на майбутнє.
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НАПрН України
ВІДМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ
НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
ВІД СУМІЖНИХ ДОГОВІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Dyba O. V. Demarcation of a Contract for Conducting Design Works from
Contiguous Contractual Constructions
Abstract. The article deals with the issues related to the demarcation of the contracts for
conducting design works from such adjacent contractual constructions, as an agreement of
a household contract, an agreement of building contract, a contract for conducting search
works, a contract for conducting research or developmental and technological works, an
agreement on the provision of author’s supervision services. It’s proposed to carry out the
demarcation of the contract for conducting design works from adjacent contractual
constructions on the following grounds: a) the purpose of entering into contractual
relations; b) the subject of these agreements; c) novelty of the result of work; c) a special
subjective structure; g) the method of the conclusion and form of these agreements;
e) imposing of a risk of impossibility of the achievement of the expected result: e) the
possibility of attracting the third persons; e) the possibility of using the result of the work.
Key words: a contract for conducting design works, an agreement of a household contract, an agreement
of building contract, a contract for conducting search works, a contract for conducting research or
developmental and technological works, an agreement on the provision of author’s supervision services.
Договір підряду на проведення проектних робіт займає окреме місце в системі цивільно-правових договорів, що
опосередковують зобов’язання з виконання робіт. Про це свідчить, насамперед, виділення такого різновиду договору в групі підрядних договорів. Загалом
аналізуючи мету договору як основоположний критерій визначення предмету
договору та особливостей правового
становища сторін, необхідно розрізняти каузу як об’єктивну мету правочину
та суб’єктивні цілі, тобто мотиви, які
спонукають особу укладати правочин
задля досягнення мети. Зважаючи на це
вважаємо, що мета договору підряду на
проведення проектних робіт відображається у досягненні того правового результату, якого намагаються досягти
сторони шляхом вступу у договірні відносини (розробка необхідної проек-
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тно-кошторисної документації для підрядника та отримання винагороди —
для замовника).
В основу поділу підрядних договорів на види покладено два критерії — особливий суб’єктний склад та
характер виконуваної роботи. Так, на
основі першого критерію виділено договір побутового підряду, за яким підрядником у договорі побутового підряду завжди виступає юридична особа
або фізична особа-підприємець, а замовником — тільки фізична особа, яка
використовує результат побутових робіт для задоволення побутових та інших особистих потреб, не пов’язаних зі
здійсненням підприємницької діяльності. Щодо договору будівельного підряду, підряду на проведення пошукових
робіт, підряду на проведення проектних робіт, то замовником у них мо-
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жуть бути як фізичні, так і юридичні
особи. За критерієм характеру виконуваних робіт можна виокремити будівельний підряд, підряд на проведення
пошукових робіт та підряд на проведення проектних робіт [1, с. 74].
З огляду на вищенаведене детальніше акцентуємо свою увагою на відмежуванні договору підряду на проведення проектних робіт від як пойменованих, так і непойменованих договорів
підряду, насамперед зазначивши, що
всі вони опосередковують відносини з
виконання робіт, зміст яких зводиться
до зобов’язання підрядника виконати
певну роботу та передати її результат
замовнику, який зобов’язаний прийняти та оплатити його. Більше того, підрядні договори є видами договірного
типу із виконання робіт, метою яких є
задоволення інтересів замовника шляхом передання йому результату робіт та
підрядника шляхом оплати проведеної
роботи. Предмет таких договорів є матеріалізований результат робіт, а сторонами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Підрядник зобов’язується
виконувати роботу на свій ризик, тобто
він виконує роботу своїм коштом і
може отримати винагороду тільки в
тому випадку, якщо в ході виконання
роботи досягає обумовленого договором результату тощо.
Разом із тим врегульовані законодавством підрядні відносини надзвичайно різноманітні і вимагають у зв’язку з цим більш повного обліку всіх особливостей, властивих різним різновидам договору підряду. Відповідно, відмежовуючи договір підряду на проведення проектних робіт та договір побутового підряду, доцільно зазначити, що
сьогодні договір побутового підряду
спрямований на задоволення повсякденних споживчих потреб фізичних
осіб, а саме на виготовлення предметів
домашнього вжитку, побуту, пошиття
та ремонт одягу, взуття тощо.

Виходячи із аналізу § 2 гл. 61 ЦК Ук
раїни, а також закріпленого у ст. 865
ЦК України поняття договору побутового підряду, можемо зробити висновок,
що розмежування договору підряду на
проведення проектних робіт та договору побутового підряду доцільно проводити за такими ознаками: а) за метою
цих договорів (мета договору підряду
на проведення проектних робіт пов’язана із отриманням результату, що може
використовуватися у подальшій підприємницькій діяльності замовника);
б) за ознакою публічності договору (підрядник за договором побутового підряду не вправі відмовитися від вступу у
договірні відносини); в) спеціальний
суб’єктний склад відносин (на боці замовника у договорі побутового підряду
завжди виступає фізична особа); г) споживчий характер договору (до відносин
побутового підряду застосовується законодавство про захист прав споживачів); ґ) за способом укладення та формою цих договорів (договір підряду на
проведення проектних робіт укладаэться виключно у письмовій формі).
Переходячи до порівняння договору підряду на проведення проектних
робіт з іншими видами підрядних договорів одразу ж зазначимо, що особливий інтерес для такого порівняння викликає договір будівельного підряду.
Так, на відміну від радянської концепції
визнання договору на проведення проектно-пошукових робіт підвидом договору підряду на капітальне будівництво [2, с. 240], в сучасних умовах відноси
ни за цими договорами регулюються
різними параграфами гл. 61 ЦК України.
Основна відмінність між цими договорами підряду відображається у тому,
що проектні роботи завжди передують
будівельним. Крім того договір підряду
на проведення проектних робіт та договір будівельного підряду відрізняються
також своїм змістом, порядком виконання зобов’язань, що відображається в
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особливостях прийняття результату робіт тощо. Загалом розмежування договору підряду на проведення проектних
робіт та договору будівельного підряду
доцільно проводити за такими ознаками: а) за предметом цих договорів (проектно-кошторисна документація за договором підряду на проведення проектних робіт та завершений будівництвом
об’єкт — за договором будівельного
підряду); б) за змістом договорів (обов’язок забезпечення будівництва за рахунок підрядника, страхування об’єкта
будівництва тощо); в) за порядком виконання зобов’язань (обов’язок замовника організувати та здійснити прийняття об’єкта будівництва за свій рахунок із залученням представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування).
Аналізуючи законодавче визначення поняття договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт,
за яким підрядник зобов’язаний розробити за завданням замовника проектну
або іншу технічну документацію та виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язаний прийняти та оплатити їх
(ч. 1 ст. 887 ЦК), доцільно підтримати
думку І. С. Лукасевич-Крутник, що зазначене визначення потребує вдосконалення. По-перше, нелогічною видається
сама назва договору, оскільки нею порушується послідовність виконання таких
підрядних робіт. Пошукові роботи завжди передують проектним, і їх дані є необхідними для проектування конкретного об’єкту будівництва. Виправдати зазначене формулювання назви договору
можна хіба що усталеною практикою
щодо її використання [3, с. 26].
Дійсно, на сьогодні не є новою думка про необхідність відмежування договору на проведення проектних робіт від
договору на проведення робіт, що їм
передують (пошукових). Поширеними
на практиці є випадки, коли підрядник,
проводячи пошукові роботи, доходить
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висновку про неможливість проведення, наприклад, в цьому місті будівництва (наявність ґрунтових вод, знахідки,
що свідчать про історичну цінність
цього місця тощо), відповідно і доцільність розробки проектно-кошторисної
та іншої технічної документації відсутня. Зважаючи на це, за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт можуть проводитися як
проектні та пошукові роботи разом одним підрядником, так і пошукові та
проектні роботи окремо.
Враховуючи зазначене, у вітчизняній юридичній літературі пропонуються два шляхи подолання цієї суперечності. За першим із них (І. С. ЛукасевичКрутник) пропонується внести зміни в
назву договору, назвавши його як «договір підряду на проведення пошукових
та (або) проектних робіт» [3, с. 26]. За
другим (В. К. Гуцуляк) — пропонується
в межах § 4 гл. 61 ЦК України розмежувати ці договори шляхом виділення
ст. 887¹, в якій і пропонується закріпити
визначення договору підряду на проведення пошукових робіт [1, с. 63].
На нашу думку, пропозиція про доцільність розмежування договору підряду на проведення пошукових робіт та
підряду на проведення проектних робіт
є більш обґрунтованою. Зважаючи на
це, вважаємо за доцільне підкреслити
доцільність в межах § 4 гл. 61 ЦК України розмежування договору підряду на
проведення пошукових робіт (що передує проектним) та договору підряду на
проведення проектних робіт. До такого
висновку приходимо зважаючи й на
різні предмети цих договорів. Так, результатом проведення пошукових робіт
є відповідні звіти про результати пошукових робіт, креслення, цілий комплекс
технічної документації та отримані в
результаті цього дані, а результатом
проектних робіт є проектна або інша
технічна документація, що формується
на основі цих даних.
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Певні особливості притаманні розмежуванню договору підряду на проведення проектних робіт та договору на
виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Договори підряду на проведення проектних робіт та договори
на виконання науково-дослідних або
дослідно-конструкторських та технологічних робіт відрізняються між собою
за рядом ознак: а) за предметом (предметом договору підряду на проведення
проектних робіт є проектно-кошторисна чи інша технічна документація,
предметом договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт є наукові дослідження, зразки нового виробу
та конструкторська документація на
нього, нову технологію тощо); б) за новизною результату робіт (за договором
на проведення проектних робіт виконуються роботи з метою отримання необхідних відомостей, які не є новими з
точки зору критеріїв результатів інтелектуальної діяльності, за договором на
виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт створюються нові, до цього не існуючі результати науково-технічної продукції); в) за покладенням
ризику неможливості досягнення очікуваного результату (за договором на
проведення проектних робіт ризик неможливості досягнення очікуваного результату покладається на підрядника, за
договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських
та технологічних робіт — на замовника); г) за можливістю залучення третіх
осіб (за договором на проведення проектних робіт підрядник вправі залучати
субпідрядників, за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних
робіт залучення субвиконавців можливо виключно за погодженням із замовником); ґ) за можливістю використання

одержаного результат робіт (за договором на проведення проектних робіт підрядник не вправі використовувати результати робіт в особистих цілях чи
передавати їх третім особам, за договором на виконання науково-дослідних
або дослідно-конструкторських та технологічних робіт виконавець може використовувати одержаний ним результат робіт як в особистих цілях, так і передавати його іншим особам).
Не менш цікавим в межах цього дослідження є питання розмежування договору підряду на проведення проектних
робіт та договору щодо надання послуг
авторського нагляду. Одразу ж зазначимо, що усі вищенаведені договірні конструкції належать до пойменованих договорів. Натомість договір про надання
послуг авторського нагляду не знайшов
свого законодавчого закріплення.
Загалом, виходячи зі змісту положень чинного законодавства (§ 4
гл. 61 ЦК, Закону України «Про архітектурну діяльність», Постанови Кабінету
Міністрів України «Про авторський та
технічний нагляд під час будівництва
об’єкта архітектури»), можемо констатувати відсутність будь-якої згадки про зазначений договір. Так, у п. 3 вищенаведеної
постанови Кабінету Міністрів України
лише зазначається про можливість залучення у разі необхідності для здійснення
авторського нагляду субпідрядні проектні
організації, які брали участь у розробленні окремих розділів проектної документації об’єкта архітектури. Однак на яких
правових підставах та яким чином слід
регулювати відносини, у зазначеній постанові не вказано [1, с. 87].
На практиці ж поширеними є випадки залучення проектанта до контролю за подальшим проведенням наступних етапів робіт. Одразу ж зазначимо,
що надання такого ґатунку послуг може
відбуватись або на основі договору підряду на проведення проектних робіт
(коли замовник за цим договором на
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основі розробленої документації замовлятиме здійснення, наприклад, будівництва житлового будинку), або на основі договору про надання послуг авторського нагляду.
В першому випадку йтиметься про
поєднання в межах одного договору
елементів двох типів договорів (про виконання робіт та надання послуг), що
свідчить про змішану його правову
природу. Зокрема, законодавець у ч. 2
ст. 628 ЦК України передбачив таке
право учасників підрядних правовідносин на найбільш загальному рівні. Із
наведеного загального правила Р. А. Лідовець приходить до висновку, що спеціальні норми, які регулюють договори, що ввійшли у змішаний договір,
мають пріоритет при колізії з нормами
загальної частини зобов’язального права [4, с. 60]. Тобто сторони договору
підряду на проведення проектних робіт
вправі включити конкретні умови про
здійснення авторського нагляду за процесом виконання робіт і такий підхід
відповідатиме положенню чинного
законодавства.
Разом із тим із вищенаведеного можна припустити притаманність ознак
творчості договорам підряду на проведення проектних робіт. Як зазначається
в юридичній літературі, виконання пошукових і проектних робіт потребує
досить енергійних творчих пошуків,
інакше вони будуть виконані на низькому науково-технічному рівні і навряд чи
відповідатимуть вимогам безпеки і звичайним вимогам щодо якості пошукових робіт [5, с. 507]. Такого ж висновку
можна дійти, аналізуючи ст. 29 Закону
України «Про архітектурну діяльність»
та ст. 8 Закону України «Про авторське
право та суміжні права», де зазначається, що до об’єктів авторського права
відносяться твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва.
Зважаючи на наведене доцільно
підкреслити, що наявність творчої оз-
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наки не завжди є обов’язковою при
проведенні проектних робіт, адже
об’єктами авторського права можуть
бути і результати інших договорів, зокрема, договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Більше
того, доцільно підтримати висловлену
В. К. Гуцуляком тезу, що доволі часто
роботи проводяться за виробленою та
перевіреною методикою, що передбачена та закріплена у різнорівневих підзаконних актах (ДБН, ВБН тощо), а
тому й говорити про наявність творчої
ознаки при виконанні будь-яких пошукових та проектних робіт не завжди доречно [1, с. 94]. Тому віднесення результату договору підряду на проведення
проектних та пошукових робіт до
об’єктів авторського права, на думку
І. С. Лукасевич-Крутник, не є відокремлюючою, спеціальною ознакою названого договору [3, с. 41].
За іншим підходом замовник чи генеральний підрядник шляхом укладення окремого договору про надання послуг авторського нагляду залучає для
здійснення авторського нагляду проектанта з метою подальшого нагляду та
контролю за впровадженням результатів роботи. Відповідно сторони всі необхідні умови погоджують шляхом
укладення окремого договору про надання послуг авторського нагляду.
Главою 63 ЦК України регламентовані загальні положення про договори з
надання послуг, які на практиці часто
ототожнюють з договорами підрядного
типу, і відповідно, відбувається неправильне застосування правових норм. Разом із тим єдиною спільною ознакою
між зазначеними договорами можна назвати лише вчинення конкретних дій
(за договором підряду на проведення
проектних робіт — дії із підготовки проектно-кошторисної документації, за договором про надання послуг авторського
нагляду — дії, пов’язані із наглядом за
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дотриманням цієї документації). До такого висновку приходимо аналізуючи § 1
гл. 61 ЦК України, де поняття «робота»
розкривається через категорії «вчинення
дій» чи «діяльності», результати якої мають матеріальний вираз і можуть бути
реалізовані для задоволення потреб
юридичних і фізичних осіб. Натомість
поняття «послуги» також розкривається
через діяльність, результати якої не мають, як правило, матеріального виразу,
вони реалізуються і споживаються в процесі здійснення цієї діяльності [6, с. 826].
З цього приводу доцільно наголосити, що коли йдеться про діяльність у
формі «робіт», то замовника цікавить
саме кінцевий результат діяльності, що
набуде певної матеріалізованої форми
та є відокремленим від самого процесу
такої діяльності, в той час як при здійсненні діяльності із надання послуг замовника цікавить не сам результат, який
споживається, а дії, які до нього призвели. Саме в цьому вбачається відмінність
між договорами підряду та договорами
про надання послуг. Відповідно здійснення авторського нагляду є послугою,
яка споживається в процесі постійного
нагляду з метою контролю та відповідного звітування перед замовником щодо
усіх моментів дотримання при виконанні
робіт проектно-кошторисної та іншої
технічної документації. Зважаючи на це,
під договором про надання послуг авторського нагляду пропонуємо розуміти домовленість, за якою одна сторона (виконавець, проектант) зобов’язується за

завданням другої сторони (замовника)
здійснювати діяльність з постійного авторського нагляду за процесом виконання робіт з метою контролю та відповідного звітування перед замовником щодо
усіх моментів дотримання при їх проведенні проектно-кошторисної та іншої
технічної документації, а замовник зобов’язується здійснювати оплату наданих
послуг на умовах, визначених договором.
Отже, підсумовуючи аналіз питання
про відмежування договору підряду на
проведення проектних робіт від інших
різновидів підрядних договорів доцільно наголосити, що в правозастосовчій
практиці факт розмежування зазначених
вище договорів є надзвичайно важливим, оскільки правильне застосування
відповідної нормативно-правової бази
призводить до правильного вирішення
конфліктів в цілому. На сьогодні в судовій практиці відомі випадки ігнорування
факту розмежування зазначених вище
договорів, що, в свою чергу, призводить
до застосування неправильних норм законодавства. Відповідно таке розмежування доцільно проводити за такими
ознаками: а) за метою вступу у договірні
відносини; б) за предметом цих договорів; в) за новизною результату робіт;
в) за спеціальним суб’єктним складом;
г) за способом укладення та формою
цих договорів; ґ) за покладенням ризику
неможливості досягнення очікуваного
результату: д) за можливістю залучення
третіх осіб; е) за можливістю використання одержаного результат робіт.
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Abstract. This article is devoted to factors influencing the level of foreign economic
activity of enterprises. The consequences of Ukraine’s accession to the WTO are
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У сучасних умовах ринкової економіки роль зовнішньо економічних діяльності підприємств постійно зростає.
Для України набуття членства в СОТ у
2008 році, стало одним з важливих
чинників подальшого економічного
зростання, зокрема завдяки встановленню чітких правил гри на світовому ринку згідно з правилами СОТ.
Світова Організація Торгівлі — це, в
першу чергу, правова та інституціональна основа міжнародних багатосторонніх торговельних відносин, основними функціями якої є нагляд за
виконанням домовленостей, що є невід’ємною частиною Угоди про створення СОТ; забезпечення швидкого та
ефективного вирішення торговельних
суперечок між країнами-членами; оцінка їх торговельного потенціалу; співробітництво з іншими міжнародними організаціями та надання технічної допомоги державам, що розвиваються, найменш розвиненим та країнам з перехідною економікою [6].
І саме СОТ є організацією, яка формує правила торговельно-економічної,
інвестиційної, податкової, митної гри
на глобальному рівні і суттєво впливає
на умови економічного співробітництва в рамках регіональних угруповань.

Із моменту вступу України до СОТ
вона отримала переваги щодо одержання режиму найбільшого сприяння в
торговельному просторі всіх країн-членів СОТ, тобто одночасне покращення
умов торгівлі із більш ніж понад 150
країнами-членами СОТ, що на сьогодні охоплюють понад 95 % світової торгівлі; зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу українських товарів на товарні ринки країн-членів
СОТ; отримання можливості захисту
інтересів українських виробників, згідно з процедурою розгляду торговельних спорів Світової організації торгівлі;
набуття офіційного статусу переговорного процесу зі створення зони вільної
торгівлі з ЄС; скасування квот на експорт української продукції металургії
до ЄС; доступ до дешевших комплектувальних, устаткування і сировини; забезпечення  недискримінаційного
транзиту товарів та послуг [1].
Вступ України до СОТ співпав із
світовою фінансово-економічною кризою, що у свою чергу відобразилось на
економічних показниках. У той же час,
серед факторів, які впливали на відносно позитивну динаміку експорту у
2010–2014 роках, можна назвати неможливість застосування до товарів по-
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ходженням з України дискримінаційних обмежувальних заходів, та скасування ЄС квотування експорту української металопродукції, що стало можливим саме унаслідок набуття Україною
членства в СОТ. Крім того, з моменту
вступу до СОТ Україна здобула розширені можливості для використання інструментів торговельного захисту, захисних заходів у зв’язку з платіжним
балансом, певних нетарифних заходів,
механізму врегулювання спорів тощо.
Членство в СОТ також дозволило
Україні розпочати переговори про
укладання угод про вільну торгівлю з
основними та потенційними торговельними партнерами нашої держави,
зокрема з ЄС, Європейською асоціацією вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія), Чорногорією, Канадою, Туреччиною, Сінгапуром тощо [8].
Наслідки вступу України до СОТ мають специфічну форму для окремих
секторів, що визначається структурою
виробництва в них, а також вихідним
рівнем його захищеності. Внаслідок
низької конкурентоспроможності багатьох видів вітчизняної продукції, в деяких секторах економіки України (будівельний, гірничовидобувний, машинобудівний) після вступу до СОТ спостерігаємо скорочення виробництва окремих
видів продукції, скорочення надходжень
до бюджету, втрату робочих місць,
зростання соціальної напруженості.
Україна в 2016 році продала за кордон менше товарів і послуг, аніж у
2015 році. Різниця між експортом та імпортом товарів і послуг України у
2016 році склало 0,3 мільярда доларів
США. Порівняно з 2015 роком сальдо
погіршилося майже на 3,5 мільярда доларів США через скорочення експорту
та зростання імпорту.
Зокрема, Україна в 2016 році експортувала на 4,3 мільярда доларів
США послуг більше, аніж закупила
з-за кордону. Найбільше країна заро-
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била на транспорті, переробці ресурсів, телекомунікаціях та IT-послугах.
При цьому вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за
кордоном становила в експорті 1,1 мільярда доларів США.
Торгівля товарами у 2016 році склало від’ємні 2,9 мільярда доларів США,
погіршившися на 3,5 мільярда доларів
США проти 2015 року. Найбільше товарів Україна продає в Росію та Єгипет,
десять та шість відсотків від усього експорту відповідно. Головними джерелами імпорту товарів є Росія — 13 відсотків, Китай — 12 відсотків та Німеччина — 11 відсотків.
Зовнішня торгівля з країнами СНД
відчутно послабилася, експорт до них
у 2016 році порівняно з 2015 роком
скоротився на 23 відсотка, імпорт —
на 18 відсотків.  Зовнішньоекономічна співпраця з країнами Євросоюзу
навпаки пожвавішала. Експорт до ЄС
у 2016 році зріс на 3,7 відсотка, імпорт — на 11 відсотків порівняно з
2015 роком [2].
Необхідно забезпечувати конкурентоспроможність за допомогою виробництва певної високотехнологічної продукції кращої якості та отримання відповідної плати за неї, — це
краще, ніж іти іншим шляхом і пробиватись на світовий ринок через відносне зниження цін і заробітної плати,
відзначає відомий шведський економіст К. Еклунд [7].
Основними напрямами роботи в
рамках реформування торговельного
режиму Україна спрямовує зусилля на:
1) запровадження чіткої, взаємної й
ефективної співпраці між Урядом України та СОТ;
2) забезпечення співробітництва з
відповідними комітетами СОТ, участь в
двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках СОТ;
3) забезпечення виконання зобов’язань України, взятих в рамках вступу до
СОТ;

Бабій І. В.
Чинники підвищення рівня експортно-імпортної активності підприємств в умовах членства в СОТ

4) ефективне застосовування системи моніторингу для забезпечення відповідності правилам СОТ з метою запобігання можливим суперечкам з країнами — членами СОТ;
5) реалізацію заходів, спрямованих
на інформування громадськості та підтримку бізнесу у використанні системи
переваг від членства в СОТ;
6) сприяння українським експортерам у покращенні інформованості
щодо доступу на ринки країн — членів
СОТ [8].
Усунення непорозумінь шляхом
консультацій та домовленостей щодо
правил визначальне для зниження напруги в торговельних конфліктах.
Правила СОТ, серед іншого, передбачають зобов’язання для країн-членів
розв’язувати свої суперечки в рамках
СОТ та утримуватися від впровадження
односторонніх дій. Це — основний аспект багатосторонньої торговельної
системи та унікальний внесок СОТ до
стабільності глобальної економіки.
Україна використовує механізм урегулювання суперечок СОТ у відповідь
на дискримінаційні заходи торговельних партнерів. Крім того, Україна регулярно бере участь у суперечках як третя
сторона, маючи суттєвий інтерес у
справі з метою представлення своїх поглядів на системні торговельні питання.
Протягом останніх років Україна активно готує та подає скарги в СОТ на непослідовні і такі, що суперечать нормам
СОТ, заходи запроваджені Російською
Федерацією. Зокрема, подано два запити на проведення консультацій щодо
обмеження імпорту товарів для залізниці та щодо обмеження транзиту [8].
На даний час Україна є членом 21
робочої групи щодо вступу нових
членів до СОТ, а саме: Азербайджан,
Алжир, Андорра, Афганістан, Багамські Острови, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Бутан, Іран, Ірак, Казахстан, Коморські Острови, Ліберія, Ліван, Лівія, Сан-Томе і Принсіпі, Сер-

бія, Судан, Узбекистан, Екваторіальна
Гвінея, Ефіопія.
У ході переговорів Україна ставить на
меті розширити можливості щодо диверсифікації та зростання експорту товарів та послуг українських виробників, а
також виходу на нові географічні ринки,
чинниками, що цьому сприяють є:
1) зниження зв’язаних ставок ввізного мита країн в режимі найбільшого
сприяння,
2) усунення нетарифних бар’єрів
(у т. ч. у сфері технічного регулювання,
санітарних та фітосанітарних вимог,
субсидування);
3) забезпечення передбачуваності та
прозорості торговельного режиму країн завдяки зобов’язанням щодо приведення національного законодавства та
практики у повну відповідність до норм
угод СОТ.
Торговельні та системні інтереси
України в СОТ забезпечуються з використанням наступних правових інструментів:
1) запити чи коментарі до законодавства/законопроектів
країн-членів
СОТ з питань, які знаходяться в сфері
угод СОТ, зокрема з питань технічного
регулювання чи санітарних і фітосанітарних заходів;
2) консультації з країнами або внесення специфічних торговельних проблем (занепокоєнь) на розгляд профільних комітетів та інших органів СОТ;
3) звернення до процедур врегулювання суперечок СОТ [4].
Однією з найважливіших функцій
управління підприємствами-суб’єктами зовнішньо економічна діяльність в
нинішніх умовах є організаційна діяльність. На відміну від зовнішньо економічних зв’язків, які являють собою різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами,
зовнішньо економічна діяльність висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур
(фірм, організацій, підприємств, об’єд-
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нань і т. д.). Зовнішньо економічну діяльність можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов’язаних з його виходом на
зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях. Зовнішньо
економічну діяльність розглядають як
один із аспектів зовнішньо економічних зв’язків. Разом з тим, це самостійна
діяльність підприємства, яка являється,
з одного боку, складову частину господарської діяльності підприємства, а з
другого є такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому,
міжнародному рівні, у взаємозв’язку з
господарськими суб’єктами інших країн [3]. Розвиток виробництва і збуту
продукції, міжнародного розподілу
праці, міжнародного обміну, ускладнення господарських зв’язків, у тому
числі зовнішньоекономічних, посилення конкурентної боротьби на світових ринках, підвищення вимог споживачів до якості продукції призводить
до постійного розвитку й удосконалення такої діяльності відповідно до
об’єктивних вимог [9].
Основними мотивами розвитку зовнішньо економічної діяльності на рівні
підприємства можуть бути: розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації
прибутку; закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання; залучення інжинірингових та інших послуг для потреб
виробництва, з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін
в порівнянні з внутрішнім ринком; залучення іноземних інвестицій з метою
модернізації виробництва, зміцнення
експортного потенціалу і конкурентних
позицій на світових товарних ринках;
участь в міжнародному розподілі праці,
спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї
економіки [3].

94

В світовій практиці використовуються такі типи організаційних структур в галузі міжнародного бізнесу: міжнародні відділи в структурі фірми, глобальні продуктові відділення (підрозділи), територіальні структурні підрозділи, функціональна організаційна структура, матрична структура.
Проте вітчизняні підприємства в останні роки використовують в основному дві форми організаційної структури
управління ЗЕД: відділ зовнішньоекономічних зв’язків (ВЗЕЗ) у рамках діючого апарату управління та зовнішньоторговельна фірма (ЗТФ) [9].
Треба підкреслити, що роль ЗЕД як
зовнішнього фактора економічного
росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки
країни але й кожного господарського
суб’єкта [3].
На сьогоднішній день в Україні ще
повністю не завершився процес становлення управління ЗЕД, його перебудови на ринковій основі, тому багато
аспектів організації управління ЗЕД,
що склалися в період доринкових відносин, вимагають переосмислення з
урахуванням тих змін, що відбулися в
економіці країни. Вихід на зовнішні
ринки — це гарантія для стабільного
функціонування підприємства, але забезпечення достатнього рівня ефективності управління досягається лише за
наявності відповідного ступеня відкритості системи управління ЗЕД підприємства характерові змін зовнішнього
середовища [3].
Загалом членство України в СОТ —
суттєвий позитивний чинник торговельної політики країни, успішної інтеграції в європейські та світові економічні відносини, розширення можливостей використання експортного потенціалу країни. Членство в СОТ також
значно підсилює можливість впливати
на формування новітніх правил торгівлі на світовому рівні.
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Abstract. The article analyzes the main indicators of performance of domestic
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place at a rapid pace in the sanatorium and resort area in recent years. Costs of one bedday and a trip in general were analyzed which gave an opportunity to make conclusions
about high price of sanatorium and resort services in relation to the average salary in the
country and the need for state support in development of the service sector.
Key words: sanatorium-resort service, sanatorium and resort complex, bed-days, sanatoria, average
salary.
The sphere of sanatorium and resort
services, its situation and tendencies are of
great importance for socio-economic development of the country. Sustainable development of sanatorium and resort services is an important feature for countries
with a socially oriented economy. Country
contributes to the processes of improving
of health of population, providing an appropriate level of health of citizens and
carrying out disease prevention and rehabilitation of patients by functioning of the
market of sanatorium and resort services.
It is very important to solve these issues in
today’s conditions, when the consequences of financial and economic crisis are not
overcome, the share of unemployed population is growing, inflation processes are
increasing, demand of population is not
secured and country is drawn into an undeclared war. As a result of this situation
population size in the country is markedly
decreasing and mortality is increasing, especially among middle-aged people. This
happens mainly due to untimely provision
of treatment for patients and improvement of health of all sections of the pop-
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ulation. Preservation of health of its citizens is one of the main functions for each
country, the basis of stability of development of the socio-economic system.
The purpose of the article is to investigate the sphere of sanatorium and resort
services in Ukraine.
Discrepancy between market mechanisms and functioning of sanatorium and
resort institutions and their social orientation leads to more and more problems of
improving of health of the population of
the country. However, market mechanisms
of management require application of
certain market regulators, while functioning and development of the sphere of
sanatorium and resort services requires simultaneous use of the mechanism of social protection of population that due to
its economic opportunities cannot receive
such services and improve their health independently in sanatorium and health resorts establishments. In order to solve this
problem, public authorities, in particular at
the regional level, should use a variety of
regulators to ensure that interests of different sections of population are met.

Halachenko О. Assessment of Trends of Development
of the Sphere of Sanatorium and Resort Services: Regional Aspect

Facilitation of effective economic development of sanatorium and resort services requires research of trends of regions that have occurred in the process of
their functioning in order to identify reserves for their implementation. After all,
economic, natural and spatial regional
conditions in different ways affect formation of sanatorium and resort services and
their implementation.
In addition to social orientation, the
sphere of sanatorium and resort services
is of great importance for national economy due to formation of a significant share
of added value and revenues to both the
state and local budgets. According to the
researches, direct contribution of the resort and recreation sphere to the formation of GDP in European countries is differentiated in the range from 0.4 % to
9.5 %, in Ukraine it does not exceed 1.0 %,
although due to an optimistic scenario it
will reach 3.8 % of GDP until 2026 together with indirect — 1.8 % and induced — 0.7 % [1]. Therefore, there is a
need to improve development of the
sphere of sanatorium and resort services
and to take effective measures both at the
state and regional level in conditions of decentralization of state authorities, and in
particular, separate health facilities in order
to ensure their corresponding volume and
level, which would meet modern needs and
requirements of consumers. However,
market conditions dictate the formula of
the present for the sphere of sanatorium
and resort services. Health centers must offer those services that are inquiries, not the
ones they want to provide.
Management system both at the state
and at the regional level plays an important
role in development of the sphere of sanatorium and resort services. Due to current market conditions the sanatorium and
resort complex of Ukraine does not have
a unified system of management. The
state policy regarding functioning and development of the sphere of sanatorium
and resort services is carried out by the

Ministry of Infrastructure of Ukraine and
the Department of Tourism and Resorts
under the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.. In addition, the Ministry of Health of Ukraine
controls compliance with the requirements for treatment, prevention and rehabilitation of patients in sanatorium and
health resorts. Responsibility for rational
use, reproduction and protection of natural therapeutic resources is controlled by
the Ministry of Environment and Natural
Resources. The abovementioned ministries are responsible for certain directions
of activity of institutions, but there is no
single state body that would deal with the
complex development of the sphere of
sanatorium and resort services.
Development of the sphere of sanatorium and resort services in Ukraine is primarily characterized by indicators of activity of domestic sanatorium and resort
complex (Table 1).
Analysis of the data that are shown at
Table 1 convincingly proves the tendency
of reducing the number of institutions of
sanatorium and resort complex during the
period of 1995–2016 in Ukraine. Comparing data in 2016 with 2010 we can conclude that the number of health establishments decreased by 42.8 %, and comparing with 1995 — by 49.6 %, or almost by
half. In 2016 reduction of health establishments in Ukraine reached 49.6 % comparing with the base period in total, at the
same time reduction of quantity of sanatoria for the same time period reached
64.8 %, in particular, the number of children’s sanatoria was reduced almost twofold (107 units in 2016 compared to 199
units in 1995).
During the analyzed period the largest
reduction among the health establishments occurred with boarding houses with
treatment and sanatorium-dispensaries.
From 1995 to 2016, the number of boarding houses with treatment decreased by
5.2 times and the number of sanatoriumdispensaries — by 8.2 times. A detailed
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Indicators of activity of domestic sanatorium and resort complex in dynamics

Table 1

Indicators
1995 2005 2010
1
2
3
4
1. Number of health
3417 3245 3011
establishments, units.
2. Rate of decline to
х
5,0
11,9
the base period, %
3. Total number of
562
482
449
beds (places), thousand units.
4. Rate of decline to
х
14,2
20,1
the base period, %
5. Number of healed, 3515 3267 2987
thousand people
6. Rate of decline to
х
7,1
15,0
the base period, %
7. Total number of
489
465
456
sanatoriums, units.
8. Rate of decline to
х
4,9
6,7
the base period, %
9. Number of chil199
173
168
dren’s sanatoriums,
units.
10. Rate of decline to
х
11,0
15,6
the base period, %
11. Number of board62
59
54
ing houses with treatment, units.
12. Rate of decline to
х
4,8
12,9
the base period, %
13. Number of sana517
291
234
toria-preventors, units.
14. Rate of decline to
х
43,7
54,7
the base period,%
Source: developed by the author on the basis of [2–8].

2011
5
3012

2012
6
2897

2013
7
2154

2014
8
1928

2015
9
1863

2016
10
1722

11,9

15,2

37,0

43,6

45,5

50,0

445

383

271

234

234

201

20,8

31,9

51,7

58,4

58,4

64,2

2942

2904

1952

1610

1483

1508

16,3

17,4

44,4

54,2

57,8

57,1

453

284

202

187

184

172

7,4

41,9

58,7

61,8

62,4

64,8

167

161

132

117

111

107

16,1

19,1

33,7

41,2

44,2

46,2

55

39

21

16

14

12

11,3

37,1

66,1

74,2

77,4

80,6

224

185

147

118

79

63

56,7

64,2

71,5

77,2

84,7

87,8

analysis of the figures in the dynamics
suggests that the most significant reduction in number of health facilities has taken place since 2014, which was influenced
by the political situation that occurred in
our country.
Such a catastrophic reduction could
not affect the decline of such indicators as
the number of beds in these institutions
and the number of healed. The rate of reduction in the number of beds in 2016
comparing with the value in 1995 is 64.2,
and the number of healed persons — 57.1
respectively. Current negative situation will
continue to have a negative impact on the

health of citizens and their social security
(in case of absence of appropriate measures to improve these indicators).
During the research and comparison
of statistical data for the time period from
2005 till 2016 it was revealed that during
the period the number of privatized health
institutions increased due to development
of privatization processes. For example, in
2005 the share of private health establishments accounted only 55.6 %, and in 2016
the largest share of sanatorium and health
resorts was allocated to private property
and amounted 62.4 % respectively. Instead, the number of health-improving
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institutions of the state (from 35.1 % to
31.3 %) and communal (from 9.3 % to
6.3 %) forms of ownership decreased.
Privatization of institutions of domestic sanatorium and resort complex can
positively influence on development of
the sphere of sanatorium and resort services under conditions of continuous and
effective state regulation, in particular, the
state support of some of them. With the
beginning of reformation of the country’s
economy, the state authorities have actually abandoned their regulatory and stimulating role in development of sanatorium
and resort services. Many scientists and
economists believed that market mechanisms would provide solutions to various
problems inherent in functioning of institutions of sanatorium and resort complex.
However, it is important to note that the
sphere of sanatorium and resort services
is primarily a social sphere, where the main
ground for development should be state
funds both at the country level and at the
regional level. After all, the issue of providing sanatorium and spa services to
those parts of population that they are in
urgent need, in particular, sanatorium
treatment and rehabilitation and rehabilitation, but they do not have the proper
own funds to pay for such services, cannot
be solved by market mechanisms without
state support both within the regions and
within the country.
According to the research, in the future the proportion of sanatorium and resort services in the country, provided by
state health institutions, will decrease.
Therefore, there is a need for the formation of an effective system of state influence on the whole sphere of sanatorium
and resort services and support of the activity of individual health-improving institutions, especially those who provide services for the treatment and rehabilitation of
financially unsecured patients, in particular
children and people of retirement age.
The number of citizens who received
sanatorium and spa services in health fa-

cilities of Ukraine fluctuated in dynamics
and types of health establishments (Table 2).
From 1995 to 2008 the number of healed
citizens grew. The impact of financial and
economic crisis on the market of sanatorium and resort services has led to a decrease in the number of population, who
received such services in health facilities.
As it can be seen from the Table 2, since
2009 the number of healed people has
been constantly decreasing. The decrease
in number of people receiving sanatorium
and resort services from 2014 was also influenced by the military events that took
place in the Autonomous Republic of
Crimea and the East of Ukraine. In 20142016, the number of citizens who received
sanatorium and health services and improved health was lower by half than in
any other years of the researched period.
The analysis of the number of citizens, according to the types of sanatorium
and resort services received, proves their
different structure depending on the
health facilities. At the beginning of the
study period (basic 1995), the proportion
of health-improving people receiving
health-care services was: sanatorium —
35 %, boarding — 3 %, sanatorium-prophylactic — about 15 %, the rest — 47 %
accounted for other types of sanatoriumresort services. Over the years, this structure has changed a little. In 2016, the proportion of health-improving in sanatoriums was 28.4 %, including 7.4 % in children, and only 1.1 % and 4.4 % of visitors
who received sanatorium-preventive treatment were treated in boarding houses.
Such fluctuations are due to the influence
of certain factors, in particular, the large
reduction of number of individual types
of institutions, pricing policy of cost of
various types of sanatorium and resort
services and solvency of certain segments
of the population, the political situation in
one or another territory of the country.
A characteristic feature of the sphere
of sanatorium and resort services is that
health establishments simultaneously pro-
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Table 2

Number of citizens according to types
of received sanatorium and resort services, thousand people

vide various services, in particular medical,
preventive, rehabilitation and cultural recreation with accommodation and meals.
Therapeutic, medical, preventive and rehabilitation services are more expensive,
have higher cost and are always more expensive for consumers than cultural holidays The increase in cost of sanatorium
and resort services in recent years of the
study period, in particular one bed-day,
was influenced by the constant rise in cost
of production resources, as well as energy
sources as evidenced by the data presented
below at Figure 1.
The analysis of the data proves that
over the past five years the value of the
one bed-day has increased by 50.2 % (in
2016 comparing with 2012). Important
factors influencing the growth of prices
for sanatorium and resort services, in addition to the above, were inflation processes,
growth of wages of service personnel, increase in the cost of materials and services
received directly by health institutions
from other economic entities, the need to
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sanatoriumpreventorium

other

1995
3515
1223
236
2005
3267
1299
274
2006
3278
1321
276
2007
3486
1419
274
2008
3592
1527
284
2009
3122
1330
247
2010
2987
1198
223
2011
2942
1278
338
2012
2904
994
215
2013
2152
749
157
2014
1610
545
125
2015
1483
435
109
2016
1508
429
112
2016 +,–2007
–794
–124
до 1995
Source: developed by the author on the basis of [2–8].

Boarding
treatment

Among them
in children’s
sanatorium

Including types of health-improving services
sanatorium

Time
period

Total number
of citizens,
who received
health-improving
services

102
129
117
131
144
119
116
99
70
52
17
12
16
–86

511
244
236
236
232
211
198
193
156
131
100
61
66
–445

1679
1595
1604
1700
1689
1462
1475
1372
1175
1063
823
866
885
–794

ensure the formation of profitability and
competitiveness and the formation of
special funds for the development of sanatorium and resort services, etc.
The cost of one bed-day is directly
linked to the formation of prices for sanatorium and spa services and tours to health
facilities. As it can be seen from the data
from the following figure, the cost of travel vouchers for sanatorium and resort services is much higher than the minimum
and average monthly salary of an average
Ukrainian during the entire researched period (Fig. 2).
The average cost of a trip in 2010 exceeded the average monthly salary of a
Ukrainian by 2.5 times, a minimum — by
6, 2 times. In 2016, this ratio was as follows: relative to the average monthly wage
— 1,3 times, relatively minimal — 5,4
times, proving the fact of insolvent demand of the population of our country
for sanatorium and resort services. The
ratio between the cost of a trip to sanatorium and resort services and the average
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Fig. 1. The value of one bed-day in sanatorium-resort
establishments of Ukraine in 2010-2016, UAH.
Source: developed by the author on the basis of [2–8]
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Fig. 2. Interconnection of the cost of a trip to sanatorium and resort facilities with the average
monthly and minimum average monthly wages in Ukraine in 2010-2016, UAH.
Source: developed by the author on the basis of [2–8]

monthly salary in Ukraine proves that in
order to purchase such a trip in 2005
Ukrainians needed to work 2.8 months, in
2010 it was already necessary to work
2.5 months, and in 2016 it is 1.3 months,
respectively. However, if we take into account comparisons with the minimum
wage, as more than half of the population
receives such wages and pensioners receive a minimum pension, then for the
purchase of a sanatorium holiday resort

for health improvement it was necessary
to work in 2005 — 7.8 months, in 2010 —
6.2 months, in 2016 — 5.4 months. Moreover, certain funds are needed for food,
housing and communal services and other
vital needs of every person, which are
It is proved that in order to ensure the
solvent demand of population of our
country for sanatorium and resort services,
it is expedient to increase wages for Ukrainians and state support for treatment, pre-
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vention and rehabilitation of the majority
of the population. In particular, appropriate state support at regional level is gaining
momentum in conditions of decentralization of state authorities. After all, in current
situation with the existing ratio of average
monthly wages and prices for spa and re-

sort vouchers most of the population is unable to use sanatorium and resort services,
which affects the deterioration of health,
increases the incidence rate, the spread of
chronic diseases, in particular children and
the elderly, a significant reduction in the life
expectancy of ordinary Ukrainians.
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Abstract. In this scientific article the main factors of stimulation of motivation of the
personnel of agrarian enterprises in the control system are considered and determined.
The algorithm of stages of the motivational mechanism of the personnel of the agro
enterprise is presented. The necessity of introducing the considered motivation algorithm
in order to obtain the corresponding results is indicated. It is emphasized that the
effectiveness of the motivation is manifested through the productive work of the
employees involved in the production process. The organizational mechanism of forming
the motivation model for the personnel of agrarian enterprises is offered.
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Problem statement. For successful
functioning and management of agricultural business, agrarian enterprises use
knowledge and skills of employees, intellectual and creative potential. Under these
conditions, the key factor is motivation of
labor, which ensures efficiency of production processes and increases role of motivational management.
Nowadays forms and methods of
stimulation, which would contribute to
high efficiency of labor, are hardly used
in agricultural sector,. Even material incentives as the main component of general system of motivation ceased to be
the motive for labor and the basis for reproduction of labor. Therefore, there is a
need for formation of motivational management that would best satisfy interests
of different categories of workers in
agrarian enterprises in the process of
market transformation of agriculture and
ultimately provided an increase in efficiency of agricultural labor.
Analysis of researches and publications
on the problem. A lot of scientists are ac-

tively involved in the study of essence of
motives and incentives to work in the
agrarian sector. A lot of domestic scientists — economists, such as V. Andriychuk,
T. Balanovska, S. Vasylchak, V. Heyets,
I. Gnibidenko, V. Daniuk, V. Diesperov,
S. Zanyuk, I. Kyrylenko, M. Kropyvko,
Yu. Luzan, Yu. Lupenko, M. Malik,
L. Mykhailova, V. Mesel-Veselyak, M. Orlatyy, V. Ryabokon, P. Sabluk, N. Tkachenko, M. Semykina, L. Shvab, S. Sheleshkova,
O. Shpykuliak, O. Shpychak, V. Yurchyshyn, S. Yushyn, K. Yakuba and many others have made a significant contribution
into the study of problems of motivational
mechanisms as one of directions of development of economic activity of agricultural enterprises, increasing of their efficiency
and stimulation of productivity of personnel. Despite certain achievements in solving
this problem, results of studying specifics
and stimulating labor motivation of agricultural enterprises in the context of motivational management are very relevant.
The purpose of the study is to consider
and define the determinants of motivation
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incentives for agricultural enterprises in
the context of motivational management.
Presentation of the main material.
Changes that have occurred and continue
to occur in the labor market in the agrarian
sector, violation of the ratio between supply and demand of the labor force, integration into the international space stipulate the demand for rethinking modern labor motivation, which could not only provide a stable financial status of agribusinesses, but also influence positively on the
stimulation of labor through satisfying the
end-users of their work. If we evaluate
modern approach to the problems of motivation, we will observe that in most cases
these problems are solved just formally
and only in the field of material motivation, that includes participation of the employee in the processes of agricultural production, has some positive changes.
Material incentives, wages, social guarantees, preferential lending and insurance
play a decisive role in motivational management in a market economy. At the same
time, motivation of employees of agrarian
enterprises through the motivation of each
employee involved in production processes
needs to be controlled through a certain
mechanism of improvement. In this case, it
should be borne in mind that forms of labor motivation are characterized by their
exhaustion, reaching a certain limit of effectiveness of motives to work. Therefore,
it is important to take into account this particularity while defining the determinants
of motivation. As it is proved, the person’s
incentive to work are his personal needs in
material and other direction.
When motivational management is
properly organized, employees of agrarian
enterprises do not only self-realize their
internal inquiries, but also satisfy their
needs fully or partially. Each agrarian enterprise trying to retain skilled workers
constantly increases the level of wages of
employees, in particular permanent and
certain important professions. This is a
positive factor, but only an increase in
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wages does not characterize the level of
satisfaction of existing needs of employees in agrarian enterprises and introduction of motivational management. The
analysis of many literary sources and familiarization with position of researchers
of problems of motivation of labor in
agrarian sector convinces that they often
consider material incentives in the form of
high wages as the main stimulus to
work [1]. There is not enough reason to
agree with this position. After all, results
of the research indicate that personal interest of an employee occupies a leading
place, which determines earnings as an incentive for work activity. Earnings and bonuses should stimulate the role of wages.
At the same time, one of the priority
problems of modern motivational systems
in agrarian enterprises is to improve management of employee motivation or motivational management in our understanding and statement, which includes such
important factors as organization of control over compliance with growth of efficiency of work of all categories.
The essence of motivational management in agribusinesses is to mobilize various forms and methods of employee motivation in order to increase labor productivity, efficiency of production and achieve final financial result of enterprises in general.
In particular, the main generalization of
economic indicator of an agrarian enterprise is profit, on which basis various material funds to stimulate quality and productive work of employees of this enterprise
are formed. Altogether with the mentioned
factors, the essence of methods of stimulating labor workers cannot be limited only
by such financial factor as profit. Formation
of motivational management is also influenced by other determinants of employee
labor motivation (Table 1).
As we can see from the table, stimulation of workers’ labor in an agrarian enterprise is a set of measures aimed at increasing profitability through a variety of motivational factors aimed at increasing effi-
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Table 1
The main backgrounds for formation of motivational management of agribusinesses
№

Classification
of a background

Essence of a background

The need to have high wages, material rewards, a set of benefits
and allowances. This need manifests a tendency towards changes
1.
Material
in the process of working life; an increase in costs causes increasing the value of this need (eg, debt, new family obligations, additional or difficult financial obligations)
The need to improve educational and professional level, to provide proper medical care, to allocate permits for sanatorium
and spa treatment, to assist administration in improving hous2.
Social
ing and communal conditions, if necessary. Creating necessary
conditions for cultural recreation, sports. Organization of work
of dining rooms, cafes. Assistance in allocation of preferential
loans.
Acknowledgments, thanks, titles, popularization of labor
3.
Ethical
achievements in media
The need for structured work, availability of feedback and information that would allow assessing the results of work, the
need to reduce uncertainty and establish clear rules and guidelines for performance of tasks assigned to employees. This need
4.
Structuring of work
can serve as an indicator of stress or anxiety, may increase or
decrease when a person experiences significant changes in life or
in the labor process.
The need of social contacts, in communication with wide circle
Social contacts, stable
4.
of people, the need in close relations with colleagues. It is an
relationships
indicator of ensuring a normal psychological climate in the team.
The need to recognize merits and achievements of management,
Recognition, desire for
6.
colleagues at work, desire to feel his/her own significance. Ambiprofessional growth
tious plans for professional growth.
Constant desire to think, analyze, be opened to new ideas, mani7.
Creativity
festations of curiosity, non-trivial thinking.
The need in authority and power, desire to lead others; striving
8.
Power and authority
for competition and influence as well as achievement of career
development (horizontally and vertically)
Source: compiled by the author based on his own researches.

ciency of quality of labor, its productivity
of every hired employee in particular. Effectiveness of motivation is manifested
through productive work of employees,
engaged in the production process, who
can qualitatively perform functions, assigned to them, that will lead to production
of quality products. Such requirements are
primarily the responsibility of employees
with a sufficient level of professionalism.
Therefore, managers of agro enterprises
should create all necessary conditions for
such employees and receive benefits from
investing in highly skilled workers, their
motivation and possibility of career growth.

To achieve the result both material and
non-material forms of stimulation of employees should be used, which include the
system of individualization of wages as
well as various moral incentives in addition
to the traditional ones. Thus, incentives
for motivation should be considered more
broadly using the possibility of acquiring a
higher social status, such as career advancement, taking into account needs of
employees in obtaining certain social benefits. The worker will perceive them as a
moral incentive to work. Moral incentives
can take on various forms: congratulations
to holidays in the form of awarding valu-
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able gifts, honoring the worker with a letter of credit, giving him gratitude, assigning a certain class or category [2].
Consequently, presence of a method of
labor stimulation in motivational management is a complex process that works positively only if it is properly organized and
takes into account age, gender, family status, social status and other factors of an
employee. Incentives should always include
certain costs of production, but these costs
are covered by additional measures to improve quality and assortment of manufactured products, reducing cost of production. At the same time, nowadays agrarian
enterprises often have low motivation for
workers. In our opinion, it is coursed by the
following factors: a) the employee’s uncertainty about the fact that his activity will
lead to planned result in work, his achievements will become noticeable and will be
awarded by management; b) low estimation
of attractiveness of expected promotion;
c) not enough insurance of material and social needs of workers.
Accordingly, head of agricultural enterprise can determine the main directions to
increase the level of motivation of employees in the process of motivational management through understanding which problems are more significant and important.
The expediency of analysis is to identify
incentives in a particular organization and
their division into incentives of material,
intangible and mixed character. The assessment of real impact of these incentives on
employees is usually carried out through a
survey of staff, which criteria are indicated
in the questionnaire, which lists the most
significant incentives. Motivational management in agrarian enterprises should be
formed by following stages:
At the first stage it is needed:
1) to determine necessity to improve
motivation of labor at agro-enterprise;
2) to select the implementation object;
The second stage involves:
1) Analysis of job descriptions with
the aim of studying the level of employee
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responsibility and professional development opportunities;
2) Preparation of questionnaires in order to identify satisfaction needs;
3) Identification of existing incentive
system at the agro-enterprise;
At the third stage it is necessary:
1) to assess the degree of employee
satisfaction with existing incentive system
through questionnaires;
2) to develop results and form incentive groups for specific categories of
workers;
The fourth stage is final and implies:
1) Implementation of proposals into
the work of agro-enterprise
2) Monitoring the effectiveness of implemented incentives
An effective system of motivating
methods for employers of agrarian enterprises should include: firstly, a qualitative
assessment of internal state of staff, especially those who wish to study; secondly,
creation of «internal competition» while
formation of personnel to identify individuals who wish to participate in corporate development; thirdly, allocation of
candidates, improvement of socio-economic environment, dimensionality and visibility of results. Normal psychological climate in the team, business and trustful relationships between employees and specific
leadership, possibility of career development, as well as increasing market value of
employees are also of great importance [3].
The basis of motivational model confirms direct procedure for implementation
of the process of management of personnel motivation at an agrarian enterprise
with definition of persons responsible for
its implementation, their status and functional purpose in the organizational structure of management, as well as financial
side of implementation of the strategy of
motivation. At the same time, it should be
borne in mind that it is impossible to develop a template approach to motivating
employees. That is why most theoreticians
and management practitioners focus not
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on design of a model of motivation that
will be suitable for implementation at an
agro enterprise, but on development and
implementation of certain criteria, principles, rules of organization of motivation
process, which can be controlled by managers to create the most favorable conditions
for organizing the activity of personnel,
and in case of harmonization of relations
between the owner of the agro-enterprise
— the staff — the employee in the direction of maximum satisfaction of interests.
The next stage of the analysis at the
agrarian enterprise involves studying and analyzing the main factors of external and internal environment of this enterprise, which influence on the process of employees’ motivation management, which will reveal probable
obstacles to introduction of innovations, as
well as potential management opportunities
in improving motivation [4]. Implementation
of motivational management requires optimization of organizational structure of management of agro-enterprises, including personnel management services.
Managers use a range of tangible and
intangible methods of stimulating and encouraging employees to achieve organizational goals that require a financial basis for
their implementation. Experience of for-

eign countries proves the necessity to use
not only financial systems of motivation,
such as formation and observance of corporate culture, team spirit, etc. Introduction
of motivational management into the practice will become an effective step towards
optimization of the system of motivation
of employees of agricultural enterprises.
Conclusions. Nowadays there are
enough ways and means to determine real
economic effect of introducing motivational management into the practice of
managing agrarian enterprises, which main
content is expressed in the gradual reorientation of incentive system to achieve
strategic goals of the agrarian enterprise.
However, it is no coincidence that definition of strategic objectives of agri-business and development of incentive management should be preceded by the search
and introduction of a new incentive system, based on assessment of competencies. Motivational management of agrarian
enterprises is aimed at increasing efficiency of labor utilization of workers, increasing their productivity, improving their use
in production process in order to achieve
production of high-quality, competitive
agrarian products with its subsequent realization at domestic and foreign markets.
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Abstract. The article analyzes the principles of ensuring information security of Ukraine
in the conditions of European integration. The main factors that regulate the formation
of the principles of information security are determined. These factors include: the
dynamic development of European integration processes at the national level, Ukraine’s
desire for active interaction with international organizations, the adaptation of the
national legal system to the requirements of European legislation, and the ever-increasing
level of threats to the information security of the EU member states. The order of
formation of a system of basic principles of legal security of information security in the
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principle as one of the most important principles of the global information society and
the imperative of security in modern society are revealed.
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Актуальність теми дослідження.
Динамічний розвиток євроінтеграційних процесів на національному рівні,
прагнення до активної взаємодії із міжнародними, передовсім європейськими
організаціями, адаптація національної
правової системи до вимог європейського законодавства, постійно зростаючий рівень загроз інформаційній безпеці країн-учасниць ЄС, справляють
певний регулюючий вплив на змістовну складову принципів забезпечення
інформаційної безпеки.
У той же час, актуальність наукових
досліджень проблем інформаційного
права і правового забезпечення інформаційної безпеки пов’язана не тільки з
появою нових викликів і загроз, а й з
необхідністю формування системи забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, що змушує звернутися до
таких фундаментальних питань, як ба-
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зові принципи. Загальновідомо, що
вони являють собою основні, вихідні
положення, на них ґрунтуються знання
у всіх областях науки.
Наукові дослідження базових принципів правового забезпечення інформаційної безпеки носять фундаментальний характер, оскільки по суті
спрямовані на розвиток правової системи держави, тобто його правової політики в даній сфері.
Стан дослідження. Принципи інформаційного забезпечення доволі докладно досліджені у наукових працях
І. Арістової, І. Бачило, І. Березовської,
В. Василюка, В. Голубєва, В. Гурковського, О. Дзьобань, О. Додонова,
В. Єршова, Р. Калюжного, В. Конах,
Б. Кормич, Г. Крилова, О. Литвиненка,
Ю. Максименка,  Г. Новицького,
О. Олійника, А. Стрельцова, В. Цимбалюка, О. Юдіна, Р. Юсупова та ін.

Перун Т. С.
Принципи забезпечення інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції

У той же час, особливості принципів інформаційного забезпечення та
проблематика їх упровадження в умовах євроінтеграції потребують подальших наукових розробок.
Мета дослідження полягає у тому,
щоб на основі аналізу чинного законодавства України у сфері регулювання
інформаційних відносин та деяких міжнародно-правових актів з’ясувати сутність та значення принципів забезпечення інформаційної безпеки в умовах
євроінтеграції.
Виклад основних положень. Слід
зазначити, що в юридичній науці це
питання є ключовим у всіх галузях права і законодавства. Питання про базові
принципи правового забезпечення інформаційної безпеки має особливе
значення з огляду на їх правову природу як основних засад для забезпечення
інформаційної безпеки.
За  справедливим  твердженням
О. В. Олійника, принципи забезпечення інформаційної безпеки є вихідними
положеннями формування і функціонування її системи як системоутворюючого фактору всіх складових національної безпеки, норм і правил поведінки
громадян, державних і громадянських
інститутів України у цій сфері [1, с. 255].
Таким чином, автор не тільки наголошує на інформаційній безпеці у якості
складової національної безпеки, але й
цілком доречно акцентує увагу на її суттєвому впливі на формування правової
свідомості громадян, а також організацію діяльності органів публічної влади
та громадських організацій.
Під час дослідження принципів інформаційної безпеки Б. Кормич акцентує увагу на їх дуалістичній природі:
перша група складається із базових вихідних положень, які виступають гарантіями безпечного функціонування людини в інформаційному середовищі,
сприяють дотриманню основних прав і
свобод в інформаційній сфері, закріплених в Конституції України. Друга

група принципів, на думку автора, стосується забезпечення основ національної безпеки в інформаційній сфері, «які
пов’язані із застосуванням обмежень,
заборон, жорсткою регламентацією
певних типів відносин в інформаційній
сфері і невід’ємним елементом яких є
сила державного примусу» [2, с. 117]. Як
бачимо із наведеного твердження, автор відобразив доволі широкий спектр
регулюючого впливу принципів забезпечення інформаційної безпеки. З одного боку, зазначений вплив проявляється у певних правових гарантіях в
процесі реалізації громадянами прав і
свобод, передбачених Конституцією та
законами України, з іншого — його
сутність виявляється у правових обмеженнях та заборонах у сфері інформаційних відносин.
Розподіл принципів інформаційного забезпечення в залежності від їх загального та особливого призначення
застосовує А. Стрельцов. Наприклад,
до загальних принципів інформаційного забезпечення учений відносить гуманізм, соціальну справедливість, об’єктивність, конкретність, ефективність,
опора на підтримку і довіру народу, поєднання гласності і професійної таємниці, законність і конституційність. До
особливих принципів із забезпечення
інформаційної безпеки він відносить,
насамперед, принцип глобальності
[3, с. 129–131]. У той же час, з огляду на
загально-правову, універсальну природу принципів права, дискусійним виглядає застосування словосполучення
«особливі принципи».
У цьому контексті заслуговує на увагу думка В. В. Єршова щодо правової
природи, функцій і класифікації принципів національного і міжнародного
права з позицій юридичного позитивізму, синтезованого і інтегративного
праворозуміння, що досліджує етимологічне, філософське, правове значення цього поняття. Виходячи з гносеологічної точки зору, він пов’язує принцип
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з такими більш загальними категоріями, як «закономірність» і «сутність». На
його думку принципи права являють
собою підстави загального зв’язку, що
відображають об’єктивні закономірності і сутність єдиної і багаторівневої системи форм національного і міжнародного права, що реалізуються в державі,
та забезпечують передбачуваність й однаковість правотворчих і правореалізаційних процесів. Вчений висловлює
слушну пропозиції щодо доцільності
визначення принципів у якості «фундаментальних форм національного і міжнародного права, що реалізуються в
державі» [4, с. 8].
Правове забезпечення інформаційної безпеки будується на основі значного комплексу різних принципів, як публічно-правового, так і приватно-правового характеру, оскільки стосується його
окремих індивідів, їх прав та обов’язків в
інформаційній сфері. З чого ж формується система базових принципів правового забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції?
Особливу роль відіграють загальновизнані принципи, закріплені в Статуті
ООН: організація заснована на суверенній рівності всіх її членів; всі міжнародні спори вирішуються мирним шляхом таким чином, щоб не ставити під
загрозу міжнародний мир й безпеку та
справедливість; всі держави — члени
Організації утримуються в їхніх міжнародних відносинах від загрози силою
або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної
незалежності будь-якої держави, так і
будь-яким іншим чином, несумісним з
цілями Організації; всі члени Організації утримуються від надання допомоги
будь-якій державі, проти якої Організація вживає заходів превентивного чи
примусового характеру; Організація не
втручається в справи, які входять до
внутрішньої компетенції будь-якої держави, і не вимагає від членів Організації
представляти такі справи на розгляд.

110

Дотримуючись цілей та принципів
Статуту ООН держави підкреслили їх
непідвладність часу та універсальний характер в умовах, коли «країни та народи
стають все більш взаємопов’язаними і
взаємозалежними», і висловили рішучість «зміцнювати повагу до принципу
верховенства права, причому як в міжнародних, так і у внутрішніх справах».
Яким же чином співвідносяться
принцип верховенства права, як один з
найважливіших принципів глобального інформаційного суспільства, і імператив безпеки в сучасному суспільстві?
Зазначене питання має дискусійний
характер, оскільки реалізація загальновизнаних принципів, з одного боку,
пов’язана з гласністю й відкритістю, доступом до інформації, з іншого боку —
викликає неоднозначну оцінку, носить
конфліктний (конкурентний) характер
під час реалізації принципу державного
суверенітету в інформаційній сфері.
Безперечно, що право в своїй основі являє собою систему прав людини, і
принцип верховенства права — це
принцип прав людини, яким має керуватися сучасна демократична держава в
своїй правотворчій і правозастосовчій
діяльності.
У той же час, для забезпечення інформаційної безпеки особливо важливо збереження принципу державного
суверенітету на базі нової правової концепції суверенітету. У зв’язку з цим висловлюються пропозиції про необхідність систематичної роботи з оновлення Статуту ООН, і перш за все глибокої
і детального опрацювання основних
принципів міжнародного права.
У прийнятій в 2009 р. на черговій
сесії Генеральної Асамблеї ООН Резолюції 64/211 «Створення глобальної
культури кібербезпеки і оцінка національних зусиль щодо захисту найважливіших інформаційних інфраструктур» найважливішими елементами глобального інформаційного суспільства
проголошено такі принципи, як довіра
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й безпека, що випливають з необхідності заохочувати, формувати, розвивати і
активно впроваджувати стійку глобальну культуру кібербезпеки [5].
Значним кроком у напрямку розвитку законодавства в інформаційній сфері в цілому, і в галузі забезпечення інформаційної безпеки, зокрема, стало
прийняття 10 грудня 1948 р Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини, в ст. 12, 19 і 26 якої
закріплені права людини щодо пошуку,
отримання й поширення інформації
будь-якими засобами незалежно від
державних кордонів.
Як відомо, положення, що закріплюють інформаційні права і свободи,
розвиваються в Конвенції про захист
прав людини і основних свобод 1950 р.
та Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 р. У зазначених актах встановлено, що свобода отримання і поширення інформації реалізується без будь-якого втручання з
боку державних органів, а також без
урахування державних кордонів й поширюється на будь-яку інформацію.
Основні принципи встановлення
меж втручання у приватне життя з боку
держави, організацій, юридичних та
фізичних осіб також закріплені у Загальній декларації прав людини, в конвенціях ООН і Ради Європи. Для забезпечення інформаційної безпеки
особливо важливим є застосування в
національному законодавстві загальних принципів, закріплених в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2450
(XXIII) від 19 грудня 1968 г. «Права
людини та науково-технічний прогрес»: принцип свободи обміну інформацією; принципи і процедури інформування громадськості про діяльність
державних структур, а також принцип
контролю держав над комунікаційної
діяльністю, здійснюваної під їх юрисдикцією; регламентація порядку діяльності та здійснення контролю за телекомунікаціями, включаючи комплекс-

ну розробку державної політики в цій
сфері [6, с. 134].
У аналітичній записці щодо визначення проблем застосування в Україні
норм інформаційної безпеки НАТО,
основним принципом безпеки інформації визначено необхідність забезпечення доступу до відомостей особам,
яким вона потрібна в силу службової
необхідності. Крім того, у документі зазначається про те, що інформація повинна зберігати свій ступінь захисту
при всіх її передачах, починаючи з першоджерела, а контроль за розподілом і
поширенням інформації повинний забезпечити відсутність її витоку [7]. Із
наведеного очевидно, що не зважаючи
на визначення вимог щодо необхідності забезпечення надійного захисту інформації та контролю за її розповсюдженням, законодавець все ж таки робить акцент на пріоритеті забезпечення
доступу до неї зацікавленим особам,
підкреслюючи при цьому забезпечення
принципу верховенства права.
7 листопада 2015 року на 70-й сесії
Генеральної Асамблеї ООН прийнята
резолюція «Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій в контексті
міжнародної безпеки». В її підготовці
брали участь безпрецедентна кількість
країн — понад 80. Вперше в цій роботі
брали участь США, Японія Франція,
Великобританія, Німеччина, Нідерланди. У червні того ж року консенсусом
було ухвалено доповідь Генеральної
Асамблеї, у якій вказується на необхідність розвитку міжнародного права,
пов’язаного з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, і
зафіксовано, що принцип державного
суверенітету поширюється на дії держав в сфері використання ІКТ, а також
на ІКТ-інфраструктуру на їх території.
Закріплена відповідальність держав за
дії в цій галузі, що суперечать міжнародному праву, і їх обов’язок прагнути
запобігти застосуванню ІКТ з їх території з неправомірною метою.

111

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 11 (17)

У  національному  законодавстві
принципи  інформаційної  безпеки
яскраво проявляються у низці законодавчих актів.
Наприклад, у статті 2 Закону України «Про інформацію» визначені основні принципи інформаційних відносин, а саме: гарантованість права на
інформацію; відкритість, доступність
інформації, свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і
переконань; правомірність одержання,
використання, поширення, зберігання
та захисту інформації; захищеність
особи від втручання в її особисте та сімейне життя [8].
Принципи забезпечення інформаційної безпеки нерозривно пов’язані та
є похідними від принципів безпеки національної, до яких, згідно статті 5 Закону України «Про основи національної безпеки України» відносяться наступні основоположні ідеї: пріоритет
прав і свобод людини і громадянина;
верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів
реальним і потенційним загрозам; чітке
розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими
структурами в системі національної
безпеки; використання в інтересах
України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки [9]. Відповідно до Доктрини інформаційної безпеки державна політика
забезпечення інформаційної безпеки
ґрунтується на таких основних принципах: додержання прав і свобод людини
і громадянина, поваги до гідності особи, захисту її законних інтересів, а також законних інтересів суспільства та
держави, забезпечення суверенітету і
територіальної цілісності України [10].

112

Висновки. Таким чином, можна
зробити висновок, що актуальність
проблем забезпечення інформаційної
безпеки як на національному рівні в
рамках окремих держав, так і в області
міжнародної інформаційної безпеки
наразі визнається всією світовою спільнотою. В умовах глобалізації та інформаційного розвитку суспільства, як зазначає І. Л. Бачило, посилюються імпульси активізації міжнародного права,
міцніє ідея формування планетарного
права — вироблення і обов’язковості
дотримання  загальних  правових
норм [12, с. 86]. Звісно, що це питання
заслуговує найпильнішої уваги, як і питання про базові принципи правового
забезпечення інформаційної безпеки.
Коментовані законодавчі акти доволі ретельно визначають принципи забезпечення інформаційної безпеки.
У той же час, аналіз Закону України
«Про захист персональних даних» дає
підстави для висновку, що одна з особливо чутливих сфер забезпечення інформаційної безпеки не врегульована
базовими, вихідними положеннями в
означеній сфері. Тільки із змісту статті 6 коментованого Закону стає зрозумілим, що одним із визначальних принципів під час регулювання суспільних відносин у сфері обігу персональних даних
виступає відкритість та прозорість в процесі їх обробки, із застосуванням засобів
та у спосіб, що відповідають визначеним
цілям такої обробки [11].
Тому вважаємо за доцільне доповнити статтю 6 Закону України «Про захист
персональних даних» наступними принципами забезпечення інформаційної
безпеки: законність та справедливість;
обмеження обсягу надання персональних даних метою їх отримання; недопустимість об’єднання баз даних, що містять відомості, обробка яких здійснюється з метою, несумісною між собою; точність, достатність та актуальність оброблюваних персональних даних; строковість зберігання персональних даних.
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Kovbasa V. A. Factors of the World Currency System Transformation
Abstract. The main factors that may cause future transformation of the international
monetary system reviewed. Dollar-based currency system has its own strengths and
weaknesses that may postpone or provoke the transformation of the world monetary
order. The author examines different conditions of the modern world that strongly
influence the monetary field and may cause deepening of the system’s internal contradictions.
These conditions may have economic, political or specifically monetary essence.
Key words: world currency system, US dollar, monetary policy, fixed exchange rate, floating exchange rate.
Кожного разу світова валютна система трансформувалась в моменти
часу, коли колишній економічний гегемон втрачав своє абсолютне лідерство,
як наслідок, спершу намагаючись послабити для себе вимоги забезпечення
світової валютної системи, а згодом —
передаючи дані зобов’язання іншій стороні, яка була б спроможна забезпечувати світову валютну систему.
Наразі, малодослідженими залишаються чинники, що в подальшому можуть зумовити подальшу трансформацію світової валютної системи. Варто
також враховувати, що трансформаційні процеси у даній сфері є дуже
інертними відносно зовнішнього середовища, здебільшого через необхідність політичної волі та зіткнення наявних стратегічних національних економічних інтересів.
Остання криза спричинила боргові
проблеми у зоні євро та падіння ціни на
нафту та метали, що також відбилось
на слабких економіках, однак ситуація
вирівнюється і вже проявляються ознаки пожвавлення економічної активності
у більшості постраждалих країн. Відтак,
остання глобальна фінансова криза не
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стала причиною трансформації існуючої валютної системи.
Велика кількість закликів до зміни
існуючої конфігурації світової валютної системи [1, c. 67; 2, c. 28] пов’язана з
відсутністю впевненості в лідерстві
США у грошовій сфері в періоди слідування політиці монетарної експансії,
що виливається у послабленні курсу долара США. При цьому висуваються такі
аргументи як те, що США у структурі
світового ВВП вже не відіграють ту
роль абсолютного гегемона, що після
другої світової війни, коли і було закладено офіційне панування долара як світової валюти; зростаюче значення інтересів об’єднаного європейського співтовариства та Китайської Народної
Республіки, критика дій МВФ, вплив на
який з боку США важко переоцінити.
Однак, Сполучені Штати Америки
залишаються безперечним лідером у
світовому масштабі в інноваційній, технологічній та фінансовій сферах, що
забезпечують їй стабільний розвиток та
перевагу у інфраструктурі використання саме долара, що призводить до зниження ризиків та витрат. Політичний
вплив Сполучених Штатів Америки за-
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лишається дуже значним, що є вагомим
чинником для подальшого відігравання
доларом ролі основної резервної валюти. До того ж відносне економічне лідерство залишається за США. Такий стан
справ дозволяє говорити, що на заміну
золотому стандарту прийшов доларовий, хоча й заборона тримати резерви
чи прикріплювати національну грошову
одиницю до іншої валюти відсутня.
Чинна світова валютна система часто
розглядається як біполярна через вагому
роль євро у ній, однак його частка у світових валютних резервах станом на 2016
рік становить всього 19,15 % на противагу 65,30 % у долара [3]. Євро має значні перспективи зростання ролі на міжнародній арені, але про його стандарт в
світовому вимірі говорити поки що
рано, так як ЄС все ще більше зосереджений на подоланні власних боргових
проблем та забезпечує більшою мірою
внутрішню монетарну політику зони
євро та, опосередковано, країн, у яких
валюта є прикріпленою до євро.
Остання фінансова криза зумовила
девальвацію долара США, додаткова
емісія долара для посилення інфляційних процесів була вигідною цій країні,
в той же час, через величезний попит
на дану розрахункову одиницю така
емісія була поглинута світовою економікою. Європейський Союз теж вимушений був в свою чергу також запустити програми кількісного пом’якшення [4], а Китай девальвував свою валюту — юань [5]. Така ситуація вказує, що
економічні дії постраждалих від кризи
країн для власного відновлення є розрізненими та мають вплив на треті сторони, що створює додаткові протиріччя між блоками країн.
Монетарна експансія, що посилилась в останні роки через програми
кількісного пом’якшення додатково насичує світову економікою грошовою
пропозицією, що знову ж сприяє симетричному зростанню обсягів резервів у
країнах, що розвиваються і мають про-

фіцит платіжного балансу, відволікаючи їх ресурси від інших статей витрат,
що на пряму б могли покращувати добробут населення. При цьому внаслідок монетарної експансії зазнають ще
більшого удару країни зі схильністю до
інфляції, але така політика є дуже потужним інструментом для відновлення
економік з дефляційним трендом.
Детермінантами процесу наближення до трансформації світової валютної
системи у глобальну валютну систему є
як монетарні чинники, так і якісні зміни
у міжнародній економічній системі.
Важливим чинником трансформації
Ямайської валютної системи є транснаціоналізація світового господарства.
Транснаціональні корпорації серйозно
впливають на імплементацію національних монетарних політик через свої джерела фінансування та фінансові ресурси,
які знаходяться також і закордоном та
номіновані в різних валютах. Відповідно
дані суб’єкти економіки мають відносно
менше бар’єрів для виходу на світовий
фінансовий ринок.
При рестрикційній монетарній політиці, що зазвичай характеризується
відносно вищими відсотковими ставками, ТНК мають можливість брати позики на світових ринках капіталу на вигідніших умовах, порівняно з умовами
всередині такої країни. При цьому ТНК
звісно ж змушені будуть залучати капітал своїх зарубіжних філій, але через
внутрішньокорпоративні позики ця
проблема нівелюється, до того ж додається можливість кредитування самою
ТНК на вигідних умовах національних
підприємств, які пов’язані у своїй діяльності з нею, що може різко знижувати
ефективність інструментарію такої монетарної політики та призводити до невиконання поставлених владними
структурами цілей, а також призводити
до похибок у плануванні [6, c. 265].
Такі дії ТНК зумовлюють зростання пропозиції грошей на ринку, що
сприяє інфляції, проти розвитку якої і
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спрямовується рестрикційна монетарна політика. При цьому вартість запозичень на національному ринку все
одно залишається відносно високою,
що знижує рівень зайнятості та ділової
активності в економіці.
Враховуючи такі нерівні умови, в
яких діють ТНК та більшість національних підприємств, можна зробити висновок про неконкурентну ситуацію на
ринку, в якій ТНК мають завідома вигідніші умови у випадку ведення державою
рестрикційної монетарної політики.
Провідні центральні банки на сьогоднішній день вже мають досвід
спільних дій в кризових умовах [7] і
така практика могла б допомогти в подальшій розбудові валютної системи
та трансформувати її у глобальну через узгодження монетарних політик
окремих держав чи економічних об’єднань, що обмежить неконтрольоване
зростання грошової пропозиції та запровадить якір для забезпечення валютної стабілізації задля досягнення
взаємної стабільності у валютній сфері. Однак варто зауважити, що в монетарній історії такі випадки співпраці до
цього часу носили радше спорадичний характер.
В даному випадку мова йде як про
давню координацію національних центральних банків країн-членів Європейського Союзу в межах дії механізмів
ERM та ERM II, так і про спільні дії непов’язаних окремими зобов’язаннями
щодо постійної координації між собою
Центральних Банків різних держав, як
це було у випадку Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку [7].
Досвід Європейського Союзу дозволяє чітко налагодити механізм стабілізації валютних курсів на конкретному
рівні в межах вузького коридору. Згідно
механізму ERM межі цього коридору
складали 2,25 % і 6 % в залежності від
країни, в межах же чинного в ЄС механізму ERM II амплітуда дозволених ко-
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ливань валютних курсів складає 15 % в
обидва боки від курсу євро.
Однак справжньою потребою виступає співробітництво між центральними банками різних держав в межах
протидії дефляційним трендам в економіці. Так ФРС налагодила багатосторонні свопові лінії з групою інших центральних банків, що включає ЄЦБ, Канаду, Мексику, Японію, Великобританію, Швейцарію, Австралію тощо [7].
Цей інструмент передбачає гарантію
виділення грошових коштів у національній валюті іншим країнам за необхідності в обмін на еквівалентну суму у
їх національних валютах із зобов’язанням повернення взятої суми за тим же
обмінним курсом у майбутньому. Така
операція також вимагає виплату певного відсотка за активацію свопу. Поширення такого інструменту взаємодії на
теперішній час набуло значного поширення і одним з найбільш активних
гравців стала КНР, яка налагодила зв’язки з більш як трьома десятками Центральних банків, однак ці лінії активувались тільки Аргентиною, Монголією та
Гонконгом [7]. За обсягами ж надання
коштів в межах даного інструменту безперечним лідером є США, яка тільки ЄЦБ
надала коштів на суму $313.8 млрд [7]. Такий стан справ зумовлює розбудову цілих мереж співпраці центральних банків в межах інструменту багатосторонніх свопових ліній.
Також вагомим інструментом при
тенденції до дефляції виступає додаткова емісія національної валюти, що звісно ж зумовлює її девальвацію, однак
дана ситуація негативним чином впливає на експортну діяльність країн-партнерів, що викликає відповідні дії з їх
боку і як наслідок починається валютна
війна, яка в довгостроковій перспективі
не несе вигоди жодному з учасників.
Особливо така ситуація стає ризиковою за умови залучення в таку війну світових економічних лідерів. За таких
умов виникає необхідність ведення кон-
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сультації з партнерам щодо узгодження
змін власної монетарної політики.
Зростання частки торгівлі відносно світового ВВП — ще один детермінант трансформації світової валютної системи. Зростання частки

торгівлі у світовому ВВП є глобальною
тенденцією розвитку. Спадання цієї
частки спостерігається в роки рецесії,
однак з пожвавленням економіки ця
частка знову продовжує зростання
(див. рис. 1).

Рис. 1. Обсяг міжнародної торгівлі у відсотках до світового ВВП.
Джерело: [8]

Збільшення частки торгівлі відносно ВВП є свідченням поглиблення спеціалізації країн, тобто поглибленням
міжнародного поділу праці. Інтенсифікація торгівлі також залучає в цей процес більшу кількість фінансових ресурсів або прискорює їх оборот.
Залежність рівня розвитку світового
господарства від обсягів міжнародної
торгівлі ставить питання про зростання
необхідності в більшому рівні її стабільності. Необхідність зумовлена зростаючою залежністю агентів торгівлі від валютних ризиків, що сприяють розростанню ринку похідних цінних паперів,
що і спричиняє випереджаючий ріст
обсягів обороту грошових коштів на
світовому валютному ринку та розростання фінансового ринку в цілому.
А враховуючи посилення глобалізації
завдяки зростанню частки міжнародної
торгівлі у світовому ВВП є зміст говорити про необхідність трансформації
світової валютної системи у глобальну.

Зростання обсягів денного обороту грошових коштів на ринку Форекс, що в цілому є показником, який
залежить від обсягів торгівлі, однак також включає в себе спекулятивну складову, яка також допомагає великим фінансовим інституціям хеджувати власні
фінансові ресурси від валютних ризиків. Така специфіка використання даного ринку дозволяє говорити про відволікання величезних фінансових ресурсів з ціллю протистояння валютним
ризикам. Така ситуація заважає вкладенню вільних коштів у нові проекти, що
гальмує розвиток світового господарства та сприяє кризовим явищам у світовій економіці.
Обсяги щоденного обороту на ринку Форекс (див. табл. 1) значно перевищують обсяги торгівлі, які у 2015 році
становили 16,576 трлн. дол. на рік [8].
В даному випадку ми бачимо, що
обсяги торгівлі на ринку Форекс у 2016 ро
ці знизились порівняно з 2013, однак
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Табл. 1

Обсяги торгівлі на ринку Форекс в день
Дата
Обсяг торгівлі на ринку
Форекс, трлн дол./день
Рік
Обсяг світової торгівлі,
трлн дол./рік
Джерело: [8], [9].

Квітень,
2004

Квітень,
2007

Квітень,
2010

Квітень,
2013

Квітень,
2016

1,934

3,324

3,971

5,355

5,088

2004

2007

2010

2013

2015

9,285

14,116

15,403

19,066

16,576

даний результат співвідноситься зі зниженням обсягів міжнародної торгівлі у
відсотках до світового ВВП при збереженні позитивного тренду до того ж
обсяги падіння є значно нижчими за
обсяги зростання в попередні роки.
Такі значні обсяги ринку форекс у
своєму відриві від обсягів світової торгівлі говорять про випереджаюче
зростання значення міжнародного руху
капіталів порівняно з світовою торгівлею після розвалу Бреттон-Вудської валютної системи, а також про великий
обсяг спекулятивних операцій на світовому фінансовому ринку.
Така ситуація з оборотом на ринку
Форекс також пов’язана і зі станом
справ із емісією долара США. Перш за
все США мають необмежене право на
його емісію, оскільки це їх національна
валюта. При цьому сама емісія їм не до
кінця підконтрольна через існування
ринку євродоларів, де їх грошова маса
зростає. При цьому монетарна політика
США зазвичай впливає на монетарні
політики інших держав і на їх грошову
масу через необхідність дотримання
певного валютного курсу до долара
США, який формально чи неформально підтримується центробанками багатьох держав, оскільки так чи інакше
вони певною мірою залежні чи від самих США, чи від держав, які з ними активно торгують, а відтак залежні від
курсу своєї національної валюти до долара, що лише підтримує подальше
зростання грошової маси у світі.
Розвиток регіоналізації теж серйозно впливає на подальшу трансфор-
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мацію валютної системи. Створення та
розвиток інтеграційних угруповань інтенсифікує торгівлю між країнами та
поглиблює їх участь у міжнародному
поділі праці. Така тенденція збільшує
роль валютних ризиків у торгівлі та
змушує країни вдаватись до різноманітних дій для їх уникнення. Одним з
найяскравіших прикладів механізму
уникнення валютних ризиків є функціонування ERM II у ЄС.
Варто зазначити, що багато інтеграційних угруповань взаємопроникні, тобто країни-учасники певних інтеграційних угруповань можуть в той же час бути
членами інших. Відтак, інтеграційні
угруповання часто доволі сильно взаємопов’язані, що дозволяє говорити про
вплив даного чинника на міжнародному
рівні, а не тільки на регіональному.
При цьому варто врахувати, що великі інтеграційні об’єднання можуть тяжіти до політики автаркії, що, навпаки,
радше перешкоджатиме побудові глобальної валютної системи і посилюватиме монетарну конфронтацію між потужними економічними силами. За умови максимального стимулювання внутрішньої торгівлі в межах даних перспективних інтеграційних об’єднань і
одночасного послаблення зовнішніх
економічних зв’язків через задоволеність
внутрішнього попиту власними силами
сценарій автаркії теж повинен розглядатись як високоімовірний через послаблення ролі валютного курсу у забезпеченні глобальної стабільності.
Однак в будь-якому випадку регіоналізація веде до зменшення кількості

Ковбаса В. А.
Чинники трансформації світової валютної системи

валют і їх укрупнення при сценарії
впровадження спільних грошових одиниць або до прив’язки валютних курсів
національних валют країн-членів угруповання до кошиків валют по типу механізму ERM II. Дана ситуація сприятиме зниженню ентропії валютного ринку через стабілізацію ситуації всередині
таких валютних зон, однак сприятиме
зростанню волатильності обмінних
курсів між грошовими одиницями різних угруповань, оскільки монетарна
політика угруповань більшою мірою
спрямовується на реалізацію внутрішніх цілей, а не на таргетування обмінного курсу. Це в свою чергу понизить рівень міжнародного поділу праці. Задля
уникнення такої ситуації необхідно
впровадити транспарентне курсоутворення з передбачуваною монетарною
політику емісійного центру світової резервної валюти.
Очікування сильних нових та
зміцнення існуючих валют, які мають
потенціал знизити частку долара та
євро у золотовалютних резервах країн.
Такий потенціал найкраще реалізовувати через прийняття певних валют регіональними угрупованнями. Прикладами таких потенційних інтеграційних
угруповань, що можуть зайняти одне з
ключових місць у світовій економіці
можуть стати Об’єднання арабських
країн зі створенням нереалізованого золотого динара, тільки вже з регіональним лідерством Саудівської Аравії, яка
маючи сучасні економічні показники
може продовжити розширювати свою
сферу інтересів у регіоні, Об’єднання
південноамериканських країн з одноосібним лідерством Бразилії чи дуалістичним лідерством по осі Бразилія-Аргентина, оскільки регіон зараз стрімко
розвивається, а лідери перейшли в ранг
Нових індустріальних країн. Також хороший потенціал для об’єднання мають країни південно-східної Азії: поки
тенденції до цього проявляються слабо,
але регіон є достатньо близьким в куль-

турному плані, має значні людські ресурси та їх потенціал і є достатньо ресурсозабезпеченим.
Китайський юань також на даний
момент стоїть на порозі зростання власної ролі на світових фінансових ринках. Свідченням цього є прийняття його
в якості резервної валюти Міжнародним валютним фондом та включення
до кошику валют на базі якого вираховується обмінний курс СПЗ [10].
Також потенціал до значного збільшення своєї ролі на міжнародній арені
має Індія, що вже зараз є одним з світових лідерів за темпами економічного
розвитку, додатковими чинниками до
цього є наявність зручного географічного розташування та невеликої сфери
впливу з потенціалом до розширення.
Постання нових економічних сил
здатне прискорити розвиток багатополярності у світовій валютній системі та
посилити тиск на США щодо створення нової валютної системи, яка б більшою мірою відображала спільні економічні інтереси та знизила б ризики для
цих лідерів. За умов утворення та конкурентоспроможності таких об’єднань інтеграційні процеси посиляться, однак в
найближчій перспективі нові утворення у Африці, середній Азії чи Океанії
навряд зможуть конкурувати з окресленими вище потенційними економічними лідерами.
Розвиток інтеграційних процесів та
посилення міжнародної співпраці, особливо в фінансовій сфері з паралельним послабленням долара та зростанням ролі валют регіональних об’єднань
чи достатньо потужних економік можуть поставити питання про подальше
реформування наднаціональних фінансових інституцій, таких як МВФ, для
забезпечення здійснення спільної монетарної політики задля стабільного
функціонування нової розрахункової
одиниці, що отримає більшу незалежність від впливу кризових процесів в
окремих економіках для забезпечення
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більшої стійкості до кризових явищ.
При цьому нової ролі набудуть і національні монетарні інституції, забезпечення реформи яких стане завданням
кожної окремої держави, тому реформування сучасної валютної системи є
комплексним завданням як світового
співтовариства загалом, так і окремо
взятих держав та монетарних об’єднань.
Наявна економічна ситуація в світі
свідчить про наростання суперечностей всередині світової валютної системи, однак її зміна може бути тривалою, що пояснюється інертністю
трансформаційних процесів у даній

сфері і, як наслідок, вимагає більш виразного впливу цих суперечностей.
Можливість довільного обрання режиму валютного курсу країнами, що посилює слабкі сторони країн, що розвиваються у монетарній сфері є однією з
проблем, яка втім сприяє гнучкості
системи. Тому необхідною умовою
успішного функціонування трансформованої валютної системи стане координація дій та співпраця уповноважених інституцій через міжнародні фінансові організації для побудови
спільної монетарної політики задля
долання виникаючих диспропорцій.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Harutyunyan R. O. Psychological Features of Conflictual Behavior of Adolescents
Abstract. The article deals with the psychological features of conflict behavior in
adolescence. The definition of concepts conflict, conflict situation, incident is given.
Based on the analysis of scientific literature, the main causes of conflict behavior of
adolescents are determined.
Key words: conflict situation, object of conflict, conflict, teenage, conflict of dolescents.
Вступ. Підлітковий період розглядається як такий, під час якого суперечності розвитку набирають особливої
гостроти. Це зумовлено специфічними
явищами, що свідчать про перехід від
дитинства до дорослості, що супроводжується якісною перебудовою усіх
сторін розвитку особистості (Л. Божович, М. Боришевський, Т. Драгунова,
Д. Ельконін, І. Кон тощо).
Підвищений рівень конфліктності,
що характерний для підліткового віку,
суттєво зумовлюється неадекватним
розвитком структурних компонентів самосвідомості, зокрема її когнітивної та
емоційної складових, що негативно позначається на поведінці підлітків та
здатності до її саморегуляції. За несприятливих умов, відсутності своєчасної
психологічної допомоги конфлікти можуть стати стійкими особистісними
утвореннями, перебуваючи у тісному
взаємозв’язку з самосвідомістю особистості та її самооцінкою. Актуальність
дослідження зумовлена необхідністю
ґрунтовного дослідження проблеми
конфліктної поведінки підлітків.
Мета: висвітлення проблеми конфліктної поведінки підлітків.
Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз наукової літератури
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з проблеми психологічних особливостей конфліктної поведінки підлітків
підтвердив необхідність ґрунтовного її
дослідження. Звертаючись до тлумачення основних понять проблематики,
слід зазначити, що конфлікт є складним соціальним явищем, яке характеризується багатьма параметрами. Найважливіші з них: предмет конфлікту,
його об›єкт, суб›єкти, конфліктна ситуація, інцидент, структура. Конфлікт
можна розглядати як відносини між
суб›єктами соціальної взаємодії, які характеризуються їх протиборством на
основі протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів,
переконань) або суджень (думок, поглядів, оцінок тощо).
Конфліктна ситуація — це накопичені протиріччя, пов›язані з діяльністю
суб’єктів соціальної взаємодії, що об›єктивно створюють підґрунтя для реального протиборства між ними. Переростання даного протиріччя у конфліктну
ситуацію може відбутися за таких умов:
1) значимість ситуації для учасників
конфліктної взаємодії;
2) перешкоди збоку одного з опонентів у досягненні мети;
3) можливість і бажання подолати
цю перешкоду.
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Конфліктна ситуація — це основна
умова виникнення конфлікту на підставі порушення балансу інтересів учасників взаємодії. Для переходу її у конфлікт
необхідний зовнішній вияв або інцидент.
Інцидент (привід) характеризує активізацію діяльності однієї із сторін, яка
притискає інтереси іншої сторони. Інцидентом можуть бути дії третьої сторони,
наприклад, висловлення колеги, який підштовхує Вас до конфлікту після вашої
розмови з керівництвом. Інцидент може
виникнути незалежно від бажання учасників, внаслідок об›єктивних причин або
як результат неврахування психологічних
особливостей іншої сторони.
Таким чином, конфліктна ситуація
може визначатися об›єктивними обставинами, а може бути створена навмисно однією з сторін для досягнення своїх
цілей. При цьому визначаються можливі учасники майбутнього конфлікту —
суб›єкти, а також його об›єкт.
Суб›єктами конфлікту виступає частина учасників конфліктної взаємодії,
інтереси яких зачеплені. Це, наприклад,
окремі особи (однолітки), групи, класи,
організації. Вони захищають свої особисті інтереси.
Об›єкт конфлікту — це те, на що
претендує кожна з конфліктуючих сторін і що спричинює їхню протидію.
Наприклад, ресурси, право власності,
право приймати рішення. Для виникнення конфліктної ситуації необов›язкова наявність об›єкта конфлікту, він
може початися і без нього. Наприклад,
поганий настрій, ворожість до однокласника можуть сприяти конфлікту.
Деякі конфліктні ситуації існують
тривалий час і не переростають у конфлікт тому, що індивіди не спілкуються
один з одним. Наприклад, образа сусідів по парті один на одного може призвести до сварки і припинення відносин на декілька років [1].
Отже, конфлікт — це відносини між
суб›єктами соціальної взаємодії, які характеризуються їх протиборством на ос-

нові протилежно спрямованих мотивів
або суджень. Кожна сторона робить усе,
щоб була прийнята її точка зору чи ціль,
і заважає іншій стороні робити те ж саме.
Значний внесок у розвиток проблеми конфліктних форм поведінки
був зроблений А. Анцуповим, Н. Грішиною, А. Ішмуратовим, Г. Ложкіним, Н. Пов’якель, М. Примушом,
А. Шипіловим.
В психолого-педагогічних дослідженнях В. Кан-Калика, А. Леонтьєва,
А. Мудрика, М. Рибакової та ін. основна
увага приділялась вивченню шкільних
конфліктів. Ці вчені вважають, що попередження і вирішення конфліктних
ситуацій в середовищі підлітків багато
залежить від особистісних особливостей вчителя: професіоналізму, педагогічного такту та ін.
Інші автори — М. Григор’євська,
Т. Давиденко, Л. Рагозіна, В. Соснін
вважають конфлікти серед підлітків закономірним явищем і навіть обґрунтовують їх необхідність. Хоча, усвідомлюючи
можливість
неприємних
наслідків конфліктів у вигляді різного
роду психічних травм у підлітків, вони
одночасно вважають конфлікти неминучою умовою розвитку особистості
дитини. У конфлікті закладені великі
позитивні функції, вони можуть виконувати конструктивну роль у вихованні.
На деструктивних наслідках конфліктів
акцентують увагу Б. Алмазов, А. Ковальов та ін., вважаючи, що в процесі
конфліктної взаємодії кожна із сторін
планує і здійснює таку дію, яка наносить шкоду супротивнику.
Важливу роль у підлітковому віці відіграють міжособистісні конфлікти. Конфлікти в даному віці є одним із засобів
самоствердження особистості, формування її активної позиції у взаємодії з
навколишнім світом і можуть бути визначені як конфлікти становлення і самоствердження. Зокрема в роботах
Х. Ремшмідта зазначено, що конфлікти
з однолітками в підлітковому віці най-
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частіше пов’язані з суперництвом і боротьбою за лідерство. Конфлікти на
ґрунті суперництва відбуваються як між
хлопцями, так і між дівчатами.
Розвиток особистості в підлітковому віці супроводжується виникненням
внутрішньоособистісних протиріч. Наявність таких суперечностей, їх виникнення, розвиток і вирішення здійснюють суттєвий вплив на особистість
підлітка. Наявність невирішених внутрішньоособистісних суперечностей
веде до відхилення в поведінці, процес
вирішення цих протиріч набуває затяжну конфліктну форму [9].
Конфліктні форми поведінки спричинені багатьма факторами. У конфлікти з оточуючими найчастіше вступають
люди з негнучким, ригідним характером, ті, хто не адекватно сприймає інші
альтернативні форми поведінки, що є
протилежним до їхніх принципів і ціннісних критеріїв. Як правило, такі люди
інертні, повільно звикають до нової обстановки, мало спілкуються, вкрай егоцентричні і не визнають компромісів.
Виникненню конфліктних форм
поведінки може сприяти також низький
рівень розвитку свідомості та самосвідомості особистості. У цьому випадку
людина не вміє зважувати можливі варіанти поведінки. Їй не подобається збирати додаткові відомості, аналізувати їх,
замість цього вона швидко повідомляє
своє рішення [4; 5].
Також, на виникнення конфліктної
поведінки впливає тип темпераменту та
характер. Коли кількісний показник певної риси характеру досягає кінцевої межі
норми, виникає так звана акцентуації
риси характеру. Акцентуація характеру,
на думку О. Скрипченка, — це крайній
варіант норми як результат підсилення
його окремих рис. Однак, акцентуацією
характеру можна вважати і надмірне вираження окремих рис характеру та їх поєднань, яке є крайнім варіантом норми і
межує з патологією [7]. Акцентуація характеру може виявлятися по-різному і
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різною мірою відповідати прийнятим у
суспільстві моральним нормам, однак,
не всі акцентуації можуть спричиняти
конфліктну поведінку.
Необхідно розрізняти конструктивні
і деструктивні конфлікти. Перші спрямовані на зміст проблемної ситуації та
пошук варіантів розв›язання, а другі пов›язані із «з›ясуванням стосунків». Конструктивні конфлікти сприяють уточненню позицій і єднають колектив;.
деструктивні ж руйнують колектив. Від
їх розв’язання суттєво залежать і психологічний клімат у групі, успішність, а також здоров’я учнів та педагогів. Аналіз
великої кількості конфліктів показав, що
конфліктуючі, як правило, не здатні усвідомити справжні причини конфлікту,
«зациклюючись» на найбільш обурливих їх моментах, які лежать на поверхні і
є наслідками більш глибоких причин.
Спостереження показують, що 80 %
конфліктів виникають поза бажанням їх
учасників, і це відбувається не лише з
причин невихованості, або недостатності досвіду, а й із-за особливостей нашої
психіки. Інколи люди не здатні побачити і зрозуміти сутність конфліктної ситуації і динаміку її розвитку.
Витоком конфлікту часто стає непідтвердження рольових очікувань, що
ставлять один одному партнери у спілкуванні. Джерело конфлікту може полягати у відносно психологічній несумісності людей, примушених щоденно
контактувати один з одним. Психологічне втручання у конфлікт тут дуже
важливе, оскільки людина повинна
зрозуміти й прийняти індивідуальні
розбіжності у характерах і навчитись
поважати тих, хто на неї не схожий [6].
На підставі типології конфліктної
поведінки, розробленої К. Томасом,
можна виділити два типи поводження:
це кооперація, зв›язана з увагою людини до інтересів інших людей, які беруть
участь у конфлікті, і напористість, для
якої характерний акцент на захисті
власних інтересів.
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Конфліктність передбачає певний
рівень психічної напруженості. Він
може бути різним для різних людей, що
пов’язано з рівнем психологічної стійкості людини. Психічно стійкі та психічно нестійкі люди в складних ситуаціях поводяться по-різному. У психічно
нестійких підлітків відсутні ефективні
способи подолання перешкод, тому
іноді спостерігається явище самоіндукції негативного емоційного напруження: дезорганізована поведінка посилює
стресовий стан, який ще більше дезорганізує поведінку, що веде до виникнення «хвилі дезорганізації» [8].
Конфліктність особистості визначається наступним комплексом факторів:
1) психологічних — темперамент,
рівень агресивності, емоційний стан
(тривожність) тощо;
2) соціально-психологічних — соціальні установки і цінності, відносини
до опонента, спрямованість у взаємодії,
компетентність у спілкуванні, інтелект,
основні тенденції поведінки;
3) соціальних факторів — умови
життя і діяльності, можливості релаксації, соціальне оточення, загальний рівень культури, можливості для задоволення потреб тощо.
Конфліктність серед підлітків з кожним роком зростає і носить гостро виражений характер, що веде до росту хуліганства, крадіжок, правопорушень, злочинів
серед неповнолітніх. Будь-яка суперечність, що може обмежити права підростаючої особистості, відразу викликає з її
боку реакцію протесту, емоційний зрив.
Конфліктність підлітків відрізняється
низкою особливостей, пов’язаних із недостатністю їхнього життєвого досвіду й
низьким рівнем самокритики, нездатністю
до адекватної оцінки життєвих обставин,
підвищеною емоційною збудливістю, імпульсивністю, руховою й вербальною активністю, загостреним почуттям залежності, прагненням до набуття певного статусу
у референтній групі, негативізмом, неврівноваженістю збудження й гальмування.

Підліткова схильність до конфліктності може пояснюватися не тільки
емоційними і фізіологічними віковими змінами. Однією з характеристик
нестійкого, дискомфортного положення підлітка є недостатня сформованість його соціальних навичок, які
сприяють успішній соціалізації. Недостатньо сформовані соціальні навички, посилені соціально-економічною
незахищеністю, часто є причиною,
яка впливає на підвищену агресивність, конфліктність підлітка, на його
бажання будь-якими засобами компенсувати своє незадоволення життям.
Підлітки стикаються з цілим рядом
суперечливих позицій та внутрішніх
коливань між залежністю та незалежністю, роллю дитини та дорослого. Молода особа, перед якою постає завдання
зміни ролей, досить часто опиняється в
ситуації рольових конфліктів. Проблеми протиріч, що стосуються діяльнісної сфери особистості, можуть переживатися як рольові конфлікти [9].
Конфлікти підлітків і батьків обумовлені деструктивністю внутрішньосімейних відносин, недоліками у вихованні, індивідуально-психологічними
змінами в психічному розвитку підлітків і індивідуальними особливостями
самих дорослих. Конфліктна поведінка
підлітків виникає тоді, коли не враховуються індивідуальні особливості, вікові
зміни у психіці, коли не змінюється
форма і зміст спілкування дорослих [3].
Конфліктні стосунки сприяють розвитку пристосувальних форм поведінки та емансипації підлітка. З’являються
відчуженість, переконання у несправедливості дорослого, існування яких забезпечується уявленням про те, що дорослий його не розуміє і зрозуміти не
може. На цій основі може виникнути
уже свідоме неприйняття вимог, оцінок,
поглядів дорослого і він взагалі може
втратити можливість впливати на підлітка в цей відповідальний період формування особистості [2].
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Висновки. Отже, у підлітковому
віці спостерігається низка внутрішньоособистісних конфліктів та конфліктів з ровесниками та дорослими.
Причинами конфліктної поведінки у
підлітковому віці найчастіше є: суперництво  і  боротьба  за  лідерство;
внутріщн ьоо сбистісні  протиріччя;
тип темпераменту та характеру; негнучкий ригідний характер; низький
рівень розвитку свідомості та самосві-

домості особистості; непідтвердження рольових очікувань; недостатністю
їхнього життєвого досвіду й низьким
рівнем самокритики; нездатність до
адекватної оцінки життєвих обставин;
підвищена емоційна збудливість, імпульсивність, рухова й вербальна активність; загострене почуття залежності;  негативізм;  неврівноваженість,
збудження й гальмування; деструктивність внутрішньосімейних відносин.

ЛІТЕРАТУРА:
6. Кузикова С. Б. Психологическая про1. Варій М. Й. Основи соціальної психології
грамма коррекции и развития личности в
військового колективу / Наукова монограподростковом возрасте. Учебно-методичефія. — Львів: В-во «Сполом», 2000. — 250 с.
ское пособие / С. Б. Кузикова. — Суми: Ре2. Ващенко И. В. Общая конфликтология:
дакційно-видавничий відділ СДПІ, 1998. — 63 с.
учебное пособие. / И. В. Ващенко,
7. Скібіцька Л. І. Конфліктологія: Навч.поС. П. Гиренко, Р. А. Хамалян — Харьков:
сібник для студентів навч. закладів /
ООО «Модель Вселенной», 2000 — 512 с.
Л. І. Скібіцька — К.: Центр учбової літера3. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основатури , 2007. — 384 с.
ми психології управління. / Т. В. Дуткевич.
8. Степанов В. Г. Психология трудных школь— Кам’янець-Подільський, 2004. — 351 с.
ников / В. Г. Степанов. — М., 1997. — 320 с.
4. Коберник Л. О. Конфліктні форми пове9. Чайковська О. М. Бібліографічний опис
дінки та способи їх корекції в юнацькому
для цитування: Чайковська О. М. Психоловіці / Л. О. Коберник // Актуальні проблегічні особливості конфліктності особистоми психології. — Т. 1: Організаційна психості у підлітковому віці [Електронний ресурс]
логія. Економічна психологія. Соціальна
психологія. Ч. 21–22 / За ред. С. Д. Макси/ О. М Чайковська // Проблеми сучасної
педагогічної освіти. Педагогіка і психологія.
менка, Л. М. Карамушки, 2008. — С. 173–177.
— 2013. — Вип. 38(1). — С. 251–257. — Ре5. Конфліктологія : Підручник / За ред.
Л. М. Герасіної, М. І. Панова. — Харків.:
жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
pspo_2013_38%281%29__39.
Право, 2002. — 256 с.
REFERENCES:
1. Varii M. I. Osnovy sotsialnoi psykholohii
Pravo, 2002. — 256 s. [in Ukrainian].
viiskovoho kolektyvu / Naukova monohrafiia.
6. Kuzikova S. B. Psihologicheskaja programma
— Lviv: V-vo «Spolom», 2000. — 250 s.
korrekcii i razvitija lichnosti v podrostkovom
[in Ukrainian].
vozraste. Uchebno-metodicheskoe posobie /
2. Vaschenko I. V. Obshhaja konfliktologija:
S. B. Kuzikova. — Sumi: Redakcіjno-vidavni
uchebnoe posobie. / I. V. Vaschenko, S. P. Gi
chij vіddіl SDPІ, 1998. — 63 s. [in Russian].
renko, R. A. Hamaljan — Har’kov: OOO
7. Skibitska L. I. Konfliktolohiia: Navch.posib
«Model’ Vselennoj», 2000 — 512 s. [in Russian].
nyk dlia studentiv navch.zakladiv. / L. I. Skibit
3. Dutkevych T. V. Konfliktolohiia z osnovamy
ska — K.: Tsentr uchbovoi literatury , 2007.
psykholohii upravlinnia / T. V. Dutkevych. —
— 384 s. [in Ukrainian].
Kamianets-Podilskyi, 2004. — 351 s.
8. Stepanov V. G. Psihologija trudnyh shkol’ni
[in Ukrainian].
kov / V. G. Stepanov. — M., 1997. — 320 s.
4. Kobernyk L. O. Konfliktni formy povedinky
[in Ukrainian].
ta sposoby yikh korektsii v yunatskomu vitsi /
9. Chaikovska O. M. Bibliohrafichnyi opys dlia
L. O. Kobernyk // Aktualni problemy psykho
tsytuvannia: Chaikovska O. M. Psykholohichni
lohii. — T. 1: Orhanizatsiina psykholohiia.
osoblyvosti konfliktnosti osobystosti u pidlit
Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykho
kovomu vitsi / O. M Chaikovska // Problemy
lohiia. Ch. 21–22 / Za red. S. D. Maksymenka,
suchasnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohika i
L. M. Karamushky, 2008. — S. 173–177.
psykholohiia. — 2013. — Vyp. 38(1). —
[in Ukrainian].
S. 251–257. — Rezhym dostupu: http://nbuv.
5. Konfliktolohiia : Pidruchnyk / Za red.
gov.ua/UJRN/pspo_2013_38%281%29__39.
L. M. Herasinoi, M. I. Panova. — Kharkiv.:
[in Ukrainian].

126

УДК 347.238:347(4)](091)
Кравцов Семен Вікторович
Здобувач Науково-дослідного інституту
приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака
Національної академії правових наук України
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У ТЕКСТАХ ЮРИДИЧНИХ ПАМ’ЯТОК
І ПЕРЕДОВИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ЦИВІЛЬНИХ КОДЕКСІВ
Kravtsov S. V. The formation and development of co-ownership in texts of the
legal monuments and leading European civil codes
Abstract. The article investigates the formation and development of the legal regulation
of co-ownership. Analyzed ancient legal documents, such as the Hammurabi Code, the
Laws of the Twelve Tables, Russkaia Pravda etc. and prominent European civil codes
allow to observe an evolvement of co-ownership in different historical periods.
Key words: co-ownership, legal documents, legal monuments, legal regime, European civil code.
З’ясування питань становлення і
розвитку спільної власності має важливе значення для опанування її суті та
змісту. Наразі постає завдання простежити і визначити, як розвивався концепт спільної власності у юридичних
документах стародавніх часів та європейських цивільних кодексах, оскільки
без осмислення структурно-функціональних змін права спільної власності в
історичній площині неможливо правильно окреслити його засади та визначити шлях подальшого розвитку. Завдяки огляду особливостей функціонування спільної власності в конкретних
історичних умовах ми зможемо прослідкувати трансформацію спільної
власності. При цьому, зауважимо, що
нашому огляду присвячено лише найфундаментальніші, на нашу думку, джерела, які відіграли велику роль в еволюції спільної власності.
Так, згадки про спільну власність сягають пам’яток Стародавнього сходу.
Закони Хаммурапі містили положення,
які стосувалися підстав виникнення
спільної власності: «Якщо людина
дасть садівнику поле для насадження

саду, а садівник посадить сад і буде вирощувати сад протягом чотирьох років,
то на п’ятий рік господар саду і садівник
ділять сад між собою порівно; господар
саду має вибрати і взяти свою долю
першим» (§60) [1, с. 7]. Також передбачалося набуття частки у праві спільної
власності на спадкове майно. Відповідно до §182 якщо батько не дасть посаг
своїй дочці — божої дружини Мардука
Вавилонського, не напише їй (документа) з печаткою, (то) після того, як батько
піде до долі, вона отримує (при розподілі) з братами з надбання батьківського
дому 1/3 своєї спадкової долі [2].
Аналізуючи текст стародавніх юридичних документів, зазначимо, що у Законах ХІІ таблиць підставою для виникнення спільної власності знову ж таки
слугувало спадкування: «Якщо хто-небудь, у кого немає підвладних йому осіб,
помре, не залишивши розпоряджень
щодо спадкоємця, то нехай його господарство візьме собі [його] найближчий
агнат. Якщо [у померлого] немає агнатів,
нехай [що залишилося після нього] господарство візьмуть [його] родичі пункти 4, 5 Таблиці V) [3, с. 7]. За Законом
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ХІІ таблиць борги померлого безпосередньо розподіляються [між його спадкоємцями] відповідно до одержаних
[ними] часток спадщини» (пункт 9б Таблиці V) [3, с. 8].
У торговому праві у кінці ХІ століття в Італії, Англії, інших державах Європи у діловому обігу передбачався
один із типів ділових домовленостей —
«commenda» як договір товариства на
одне підприємство. Один партнер
(«stans»), який вкладав капітал, але залишався вдома, отримував три чверті
прибутку; інший партнер («tractator»)
здійснював подорож та зазвичай отримував чверть прибутку. Різновидом
«commenda» було «societas maris»
(«морське товариство»), у якому трактатор забезпечував третину капіталу,
станс — дві третини, а прибуток ділився порівну [4, с. 332].
Таким чином, відносини між учасниками корпоративних утворень у романо-канонічному праві будувалися за
актуальними принципами спільної
власності, а діловий оборот у державах
Європи кінця ХІ століття вже на той час
оперував такою відомою сучасним правопорядкам конструкцією як договір
простого товариства.
Визначною пам’яткою цивільного
права є Французький цивільний кодекс (Кодекс Наполеона) 1804 року [5],
який зміцнив позиції приватної власності на майно. «Цивільний кодекс був
не просто збірником юридичних
норм, а  основою  громадянського  суспільства» [1, c. 143]. Структурно побудований за інституційною системою, у
найзначнішій за обсягом книзі третій
Кодекс Наполеона містить норми, які
стосуються спільної власності, підстав
її виникнення та особливостей правового режиму: спадкування, режими
майнових відносин подружжя (книга
ІІІ титул V), положення про товариства та договори про здійснення спільних прав (книга ІІІ титули І, ІХ і ІХ bis
відповідно).
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Аналізуючи Титул І ФЦК, зазначимо про існуючі в ньому норми про
спадкування як підставу набуття права
спільної власності. Так, у Кодексі визначаються питання щодо видів спадкування, спадкоємців, спадкові частки,
спадкові черги, прийняття і відмову від
спадщини. Окремим розділом закріплюються положення спільної власності та про право на позов про поділ
спадкового майна. Зокрема, відповідно
до статті 815 ФЦК ніхто не може бути
змушений залишатися співвласником
спільного спадкового майна та питання
про її поділ може бути порушено у
будь-який час, якщо тільки рішенням
суду або домовленістю сторін не було
встановлено відстрочки.
У Титулі V глави І і ІІ присвячені
режиму спільного майна подружжя,
що встановлюються законом або договором. Зокрема, наведеними главами
врегульовуються питання про склад
активів та пасивів спільності майна,
управління спільністю майна та особистим майном, припинення режиму
спільності майна подружжя (режим
спільного майна подружжя, визначений законом), а також положення про
спільність рухомого та нерухомого
майна, набутого подружжям в період
шлюбу, умови спільного управління
майном, умови отримання майна з наданням відшкодування, право на одержання частки майна до його поділу,
умови нерівності часток та універсальному режимі спільності майна (режим
спільного майна подружжя, встановлений договором). Титул V завершується
загальними положеннями, які стосуються обох частин глави ІІ та містять
глави про роздільний режим майна
подружжя та режим участі у доходах.
Зміст титулу ІХ ФЦК, що регулює
питання товариства, містить загальні
положення та положення про громадянське товариство і про товариство,
засноване на спільній діяльності його
учасників.

Кравцов С. В. Становлення та розвиток спільної власності у текстах юридичних пам’яток
і передових європейських цивільних кодексів

Цікавим уявляється титул ІХ bis,
який був включений у Французький цивільний кодекс Законом № 76-1286 від
31 грудня 1976 року, що включає норми
щодо договорів про здійснення спільних прав. Так, статтею 1873-1 передбачено, що особи, які мають здійснювати
щодо спільного майна права власників,
власників без права власності та узуфруктаріїв, можуть укладати договори
щодо здійснення цих прав.
Не менш визначною пам’яткою цивільного права є Німецьке цивільне
уложення 1896 року [6]. Витонченість
його юридичної техніки було відзначено багатьма дослідниками: «У досвідченого експерта, який постійно працює з
НЦУ, врешті-решт з’являється відчуття
захоплення цим кодексом, адже йому
відкривається прихована краса точності
та строгістю думки» [7, с. 223].
У Німецькому цивільному уложенні,
побудованому за пандектною системою,
питанням спільної власності відведено
місце одночасно у Книзі ІІ («Зобов’язальне право») та Книзі ІІІ («Речове право»). Відносини учасників спільної власності, пов’язані з розподілом плодів та
доходів, спільним управлінням, розпорядженням своєю часткою, розподілом
обов’язків, поділом речі в натурі, сплатою боргів тощо регулюються §§ 741–
758 Книги ІІ НЦУ, тобто відображають
зобов’язання, що виникають внаслідок
спільності прав, таким чином у НЦУ робиться акцент на зобов’язальному характері таких правовідносин. Крім того у §§
1008–1011 Книги ІІІ НЦУ містяться положення про правовий режим спільної
часткової власності, обтяження на користь одного зі співвласників і вимоги,
які випливають із відносин спільної
власності. Питанням  товариств  присвячені §§ 705–740 Книги ІІ НЦУ, правовому режиму майна подружжя — §§
1415–1482 Книги ІV НЦУ.
Обов’язковим аспектом нашого дослідження є огляд історичних пам’яток,
які діяли на території України.

Як відомо звичаї були одним із джерел  права  Київської  Русі.  Історик
Б. С. Бачур зазначає, що найбільш послідовно розвиток норм цивільного
звичаєвого права України відображається у питаннях, пов’язаних із землеволодінням. Підставою виникнення права
власності на землю за народними звичаями, а надалі й за нормами звичаєвого права, була праця, але землеробство
передбачало участь багатьох осіб. При
цьому він розмежовував поняття «общинна власність» та «спільна власність», яка, на його думку відрізнялась
від першої тим, що мала характер часткової організації: кожний з членів сімейної общини мав право власності
лише на ідеальну частину землі, право
користування належало усім [8, c. 12].
Для виявлення підстав виникнення
права спільної власності необхідно
звернутися до найдавнішої з пам’яток
українського права — Руської правди. Її
значення неможливо переоцінити,
оскільки вона вплинула на еволюцію
українського права та, що також є не
менш важливим, була джерелом права
Литовських статутів, які тривалий час
були чинними на території України.
Нині відомо про існування трьох її редакцій: короткої, просторової та скороченої. Для нашого дослідження науковий інтерес становить саме просторова
редакція, яка була складена у ХІІ столітті, так як вона є найбільш повною за
своїм змістом у порівнянні з іншими
редакціями Руської Правди.
Виникнення спільної власності за
Руською Правдою перш за все пов’язувалося зі спадкуванням. Згідно з артикулом 92 якщо хтось, помираючи, розподілить господарство своє між дітьми, то так тому й бути; якщо ж помре
без заповіту, то розподілити на всіх
дітей, а на нього [покійного] віддати
частину на спомин душі [9]. Звідси
можна зробити висновок про те, що у
Київській Русі діти за законом порівну
успадковували майно.
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М. Товстоліс зазначав, що спадкоємство за законом було найчастішою
формою спільної власності, на підтвердження чого наводив артикул Руської
Правди, який надавав матері право, —
коли батько її дітей, вмираючи, не зробив особливого розпорядження, — володіти неподільно з дітьми майном її
чоловіка, а їхнього батька, або, допустивши розділ, здобути законну частину на прожиття [10, c. 2].
Крім цього можемо припустити, що
з огляду на положення артикулу 108
Руської Правди «Про спадщину. Якщо
брати будуть судитися перед князем
про спадщину, то детському, який йде
їх ділити, взяти гривну кун» [9], між
спадкоємцями був можливий поділ
спадщини в судовому порядку.
Зауважимо, що Руська Правда не містила змістовного регулювання питань
спільної власності. На підставі постанов
Руської Правди не можна зробити висновок про те, у чому полягала суть інституту спільної власності за розглядуваної доби, адже Руська Правда не встановлювала одначе засад, які могли б регулювати правні стосунки поміж співучасниками спільної власності, що повстає через спадкоємство [10, c. 3]. Таку ж думку
поділяв й Б. С. Бачур [8, с. 12].
Детальніше регулювання інституту
спільної власності простежується у
трьох редакціях Литовського статуту:
1529, 1566 та 1588 років. Спільна власність, як вказує О. О. Шевченко, у Литовському статуті має назву «маєтна
спільність» [5, с. 33].
Сутність спільної власності за Литовським Статутом (у перших двох редакціях) полягає у тому, що співучасник
не має права порядкувати у спільному
майні без згоди інших; не має права ні
заставляти, ні відчужувати без такої згоди. Він має право відчужувати ту тільки
частину, котра належить йому у спільній власності [8, с. 4].
На підтвердження того, що співвласник не мав права без згоди інших
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розпоряджатися спільним майном, наводимо зміст артикулу 6 другої редакції
Литовського статуту: «Нерозделившы
именья (сполного) с братиєю своєю
продавати не можеть» [5, с. 33].
У Литовському статуті 1529 року
спадкування також розглядалося у якості підстави виникнення права спільної власності: «Якби хто мав дітей від
першої дружини, а потім, коли вона
помре і він візьме іншу, і від неї також
буде мати дітей, то діти як від першої
дружини, так і від другої, і від третьої, і
від четвертої, скільки б їх не було, мають отримати рівну у всіх його маєтках
частку як у батьківському маєтку, так і у
вислуженому і купленому» [11, с. 232].
Крім того закріплювалося: «…якби
повнолітні брати, рідні або більш віддалені родичі, володіли спільно якимось неподіленим маєтком, а потім перед судом поділили його і письмово
оформили поділ, то такого поділу мусять між собою дотримуватися довіку…» [11, с. 268].
Третя редакція Литовського статуту
містила положення про спільну власність на ліс, співучасник якого має право користуватися лісом, рубати його,
але ж тільки в межах спільного майна,
що припадає на його пайку [8, с. 4].
Отже, приходимо до висновку, що у
Литовському статуті 1588 року встановлюється правило, за яким кожному
зі співвласників належить частка у
спільному майні.
Примітно, що норми Цивільного
кодексу Галичини 1797 року містили
дуже цікаві положення, пов’язані з визначенням поняття та підстав виникнення спільної власності, та порядком
ухвалення рішень щодо управління
спільним майном та вирішення спірних питань.
Так, відповідно до § 640, спільна
власність виникає, коли двоє чи більше
осіб одночасно оволодівають безгосподарною річчю; коли їхнє зерно, вино
або інші подібні рухомі речі об’єднані

Кравцов С. В. Становлення та розвиток спільної власності у текстах юридичних пам’яток
і передових європейських цивільних кодексів

або змішані; коли межі їхніх ділянок
зсунуті або ще якимось способом нерозпізнавані чи коли вони від третьої
особи переймають легат або інший цілий об’єкт, чи ж зібрали його самі або
передали взаємно один одному. Згідно
з § 641, завжди, коли одне і те саме право неподільно належить декільком особам, виникає об’єднання [12, с. 169].
Важливо також звернути увагу на
порядок прийняття співвласниками рішень. Так, нормами § 643-644 передбачалося, що поки всі співвласники погоджуються, вони становлять тільки одну
особу і мають право розпоряджатися
спільною річчю на свій розсуд. Також
положеннями Кодексу визначалися порядок розподілу доходів (§ 647), звітування того співвласника, який управляє
спільною річчю (§ 651) виходу з об’єднання (§ 654), поділу спільного майна
(§§ 656–659) [12, с. 169–171].
На західноукраїнських землях часів
Австро-Угорщини діяли норми За-

гального цивільного уложення Австрійської імперії 1811 року, побудоване за інституційною системою. Положення, які стосувалися спільної власності, містилися у Книзі І (зокрема,
норми сімейно-шлюбного права),
Книзі II, що охоплювала норми речового, зобов’язального та спадкового
права, та Книзі III, в якій було зібрано,
серед іншого, положення щодо судової охорони прав [13].
Підсумовуючи викладене вважаємо, що відносини спільної власності в
історико-правовому сенсі розвивалися за висхідною: від початку зародження світової державності, в правових пам’ятках яких цим відносинам не
приділялася належна увага, до поступового, системного переходу до їх сучасного стану з високим рівнем юридичної регламентації, проходячи різні
періоди історії суспільства, при цьому
набуваючи нових якісних ознак і
властивостей.
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