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Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
Провідний науковий співробітник Науково-дослідної частини
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук, професор
НАЛЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
У КОНТЕКСТІ СТ. 349
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
Muzyka-Stefanchuk O. A. Good Governance in the Field of Taxation in the
Context of Art. 349 of the Association Agreement Between the Ukraine and EU
Abstract. The article deals with the provisions of the Association Agreement between
the Ukraine and EU. Particular attention is paid to the requirements for cooperation in
the field of taxation. Focused attention to the provisions of Art. 349 of Agreement. The
problems of good governance in the field of taxation are investigated.
Key words: taxation, management, good governance, EU.
У процесі адаптації законодавства
України до законодавства і вимог ЄС чимало питань виникає довкола податкової сфери. Так, за ст. 349 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: Сторони
співробітничають з метою покращення
належного управління у сфері оподаткування (good governance in tax matters) з
метою подальшого покращення економічних відносин, торгівлі, інвестицій та
добросовісної конкуренції. Це означає,
що сторони мають співпрацювати у
сфері управління публічними фінансами, зокрема, у галузі оподаткування.
Проте не зрозуміло, де межі співробітництва? Як співробітництво не перевести у втручання внутрішньої публічної
фінансової діяльності держави?
Передбачено, що сторони мають
співробітничати (до речі, чому «співробітничати», а не «співпрацювати»…) з
метою покращення економічних відносин. Дійсно, досить прогресивне положення, проте для України воно перетворилося у дещо інше. Так, задля «поліпшення» економічних відносин, наша
держава вимушена пристати на вимоги
ЄС щодо підвищення тарифів, продажу
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земель, вивезення чорнозему, утилізації
відходів тощо. Такі вимоги мають бути
виконані, оскільки Україна отримує все
новіші зобов’язання, після отримання
чергового траншу від МВФ. Прогалиною даної норми є також те, що в ній
не визначені часові межі, в яких має забезпечуватися приведення вітчизняного законодавства до відповідності із вимогами належного управління у сфері
оподаткування.
Належне управління у сфері оподаткування ґрунтується на концепції
«належного управління» чи «належного
урядування» (good governance), що активно розробляється з кінця 80-х рр.
ХХ ст. Так, у 1989 р. було опубліковано
дослідження Світового банку, де містився такий висновок: економічна допомога є марною, якщо нею не керують і її
не контролюють публічні інституції,
що працюють належним чином. Згодом, визначили, що належне фінансове
управління та адміністративна дієвість є
необхідними передумовами для стійкого розвитку. На рівні ООН ідея «належного управління» отримала своє безпосереднє закріплення в Монтеррейсько-
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му консенсусі, прийнятому за результатами Міжнародної конференції з фінансування розвитку (18–22.03.2002 р.):
«Належне управління є істотним для
стійкого розвитку» (п. 11) [1; 2, с. 3].
Також у ст. 41 Хартії основних прав
Європейського Союзу від 7 грудня
2000 р. (далі — Хартія) передбачено,
що кожна людина має право на неупереджений, справедливий розгляд її
справи упродовж розумного строку інститутами і органами ЄС. Дане право
передбачає, зокрема: право кожної людини висловити свою думку, до того як
до неї персонально будуть застосовані
заходи, які можуть спричинити несприятливі для неї наслідки; право кожної
людини на доступ до матеріалів, що
стосуються її, при дотриманні законних
інтересів, конфіденційності, професійної та комерційної таємниці; обов’язок
адміністративних органів мотивувати
прийняті рішення. Кожна людина має
право на відшкодування Співтовариством шкоди, заподіяної його інститутами або його службовцями при виконанні ними своїх обов’язків, відповідно
до загальних принципів права держав-членів. Кожна людина може звертатися до інституцій ЄС однією з офіційних мов договорів і має отримати
відповідь тією ж мовою.
Вважається, що «належне управління» є суспільною цінністю, яку влада
бажає досягти задля забезпечення добробуту своїх громадян. Це співпраця
багатьох сторін, які беруть участь у
процесі управління публічними справами, — органів влади між собою, а
також влади та громадськості. Це процес поєднання влади та відповідальності у суспільстві. На відміну від публічного управління, яке займається імплементацією вже прийнятих рішень, «належне врядування (управління)» опікується політикою участі у прийнятті рішень та прозорості процесу їх прийняття. Воно наближає владу до потреб окремої громади, тим самим під-

вищує ефективність діяльності публічної влади [3, с. 7].
Рівень «належного управління» розкривається через такі показники: забезпечення політичної прозорості та участі усіх громадян; забезпечення ефективного та результативного надання
публічних послуг; підтримка здоров’я
та добробуту громадян; створення
сприятливого клімату для сталого економічного зростання [4].
Основними  вимогами  Світового
банку до систем урядування й адміністрування в країнах-одержувачах економічної допомоги є: участь громадян і відповідальність (voice and accountability);
політична стабільність і відсутність насильства (political stability — absence of
violence); ефективність уряду (government effectiveness); якість регуляторної
політики (regulatory quality); верховенство права (rule of law); контроль корупції (control of corruption) [2, с. 4]. Цікаво,
що реалізація кожного із вказаних пунктів в Україні є вкрай проблемною; попри це, наша держава станом на вересень 2017 р. (тобто за 25 років членства
України у Світовому банку) отримала від
Світового банку $11,6 млрд. Можновладці відзвітували, що кошти були спрямовані на інституційний розвиток органів
державної влади, підтримку окремих напрямів й проектів в пріоритетних галузях та сферах, а також системні проекти,
спрямовані на підтримку реформ й збалансування Держбюджету України [5]…
Маємо сподівання колись побачити, відчути позитивні результати від такого фінансування… Відзначимо, що Україні
на погашення боргів у 2019 р. необхідно
залучити приблизно $18 млрд [6]. Зрозуміло, що залити такі кошти можливо
ззовні — знову ж таки за рахунок нових
траншів і кредитив від міжнародних організацій. Проте зараз ніхто особливо не
актуалізує питання про те, як? хто? коли?
віддаватиме борги, що зростають немов
сніговий ком… Це проблеми, з якими
зіштовхнеться нове покоління, тому те-
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перішня влада сьогодні не переймається
такими питаннями.
«Належне управління» постає в якості ефективної форми участі громадськості в діяльності публічної влади, у
процесі вироблення та ухвалення
управлінських рішень, здійснення
контролю за діяльністю органів влади,
встановлення належного рівня координації та співпраці між владою і громадськістю на принципах партнерських
взаємин «суб’єкт — суб’єкт». Завдяки
цьому органи влади: покращують якість
публічно-правових рішень через більш
повне врахування потреб населення,
альтернатив та можливих наслідків рішень; підвищують рівень довіри до органів публічної влади та рівень легітимності публічно-правових рішень; забезпечують готовність населення до
належного виконання публічно-правових рішень. Натомість, наслідками відмови від комунікації із громадським сектором та його відсторонення від формування політики стають: перетворення громадського сектору на альтернативу та конкурента владного сектору як у
соціальній, так і у політичній сферах;
негативний вплив на рівень підтримки
владних інститутів з боку населення;
підрив легітимності публічних рішень
та зниження готовності населення до їх
виконання [3, с. 9].
Враховуючи викладене вище, вважаємо, що основними аспектами належного управління у сфері оподаткування є такі:
1) верховенство права, законність
(це загалом те, на чому має ґрунтуватися
будь-яка публічна діяльність, зокрема й
у сфері оподаткування);
2) підзвітність (означає те, що органи публічної фінансової діяльності, передусім органи виконавчої влади на
чолі із Кабінетом Міністрів України,
мають бути готові до відстоювання своїх програм і дій у процесі реформування податкової системи; мають бути чітко визначені мета і завдання таких ре-
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форм, напрями їх реалізації, заходи
відповідальності до посадових осіб, з
вини яких той чи інший етап реформи
не відбувся, або ж не досягнуто намічених результатів. Мають бути визначені
реальні відповідальні особи);
3) прозорість (дії та рішення Уряду
мають бути відкритими, до їх обговорення має активно залучатися громадськість; і таке залуження не повинне
бути як «для галочки». Співпраця з іноземними колегами не повинна бути в
пріоритеті. Дійсно, зарубіжний досвід
багато в чому для України є корисний,
проте на сьогодні виходить так, що частину державних посад займають іноземці, які у спрощеному порядку отримали громадянство; ці особи впроваджують в Україні досвід своїх держав,
не враховуючи при цьому особливостей українських реалій. Вважаємо, що
таких осіб варто залучати в якості радників, експертів);
4) результативність й ефективність
(ці аспекти є доволі складними, оскільки в Україні результати реформ ззовні
непомітні; навпаки — життя середньостатистичного українця за останні
4–5 років значно погіршилося, зменшилися реальні доходи. Тому про
ефективність публічного управління,
зокрема у сфері оподаткування є вельми сумнівною. Та попри це належне
управління має спрямовуватися на позитивний результат; має покращуватися процес надання публічних послуг
платникам податків. Відмітимо, що позитивними зрушеннями є запровадження в Україні електронного урядування, схвалено Концепцію створення
та  функціонування  інформаційної
системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р.
№ 634-р), Концепцію створення електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків» (розпорядження Кабінету Міністрів України від
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5 грудня 2012 р. № 1007-р), Концепцію
реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих
ключів та надання електронних довірчих послуг (наказ Міністерства юстиції
України від 10 квітня 2013 р. № 668/5),
Концепцію  створення, функціонування
автоматизованої системи «Єдине вікно
подання електронної звітності» (розпорядження Кабінету Міністрів України від
7 серпня 2013 р. № 587-р). Попри це проблемою лишається практична реалізація
програм цих концепцій, тобто Уряд не
забезпечує відповідність намічених планів, очікуваних і отриманих результатів);
5) готовність реагувати (тобто органи перш за все виконавчої влади мають
оперативно реагувати на зміни в економіці, у фінансовій сфері та вживати заходів, спрямованих на підтримку громадян,
вітчизняних виробників. І знову ж та
ки — Уряд має бути готовий нести відпо-

відальність за свою діяльність, особливо у
випадках настання кризових явищ);
6) далекоглядність (означає, що органи публічної фінансової діяльності
тісно взаємодіючи між собою повинні
передбачати результати своєї діяльності / бездіяльності; мають прораховувати ймовірні втрати платників податків і
держави та вживати всі можливі заходи,
аби уникати критичних кризових ситуацій. На жаль, на сьогодні вельми сумнівно стверджувати про далекоглядність органів публічної влади, задіяних
у сфері оподаткування).
Маємо констатувати, що Україна
хоча й прагне до впровадження концепції «good governance» у сфері оподаткування, декларує свої дії у цьому
напрямі, проте реально положення даної концепції у практичній діяльності
органів виконавчої влади не реалізуються повною мірою.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ
З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ
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ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
Orlean A. M. Cooperation of Ukraine with the International Criminal Court as a
Direction of Adaptation of the Domestic Legislation to the EU Legislation
Abstract. The article deals with the peculiarities of Ukraine’s cooperation with the International Criminal Court in the context of European standards. The features of the jurisdiction of the International Criminal Court are determined. The main problems of the
modern legislative field in the sphere of Ukraine’s cooperation with the International
Criminal Court are determined. The main provisions of the Verkhovna Rada of Ukraine
of February 25, 2014 and February 4, 2015, are addressed to the International Criminal
Court on the recognition by Ukraine of the jurisdiction of the International Criminal
Court. The reasons for the lack of opportunities for ratification of the Statute of the
International Criminal Court are established. The problems of the implementation the
Statute of the International Criminal Court to the current legislation of Ukraine are considered. The main shortcomings of modern law-making work in the sphere of regulation
of the cooperation between the bodies of state power of Ukraine and the International
Criminal Court are determined. The ways of regulating the cooperation between the
bodies of state power of Ukraine and the International Criminal Court are proposed.
Key words: justice, judicial system of Ukraine, judicial reform, International Criminal Court, international cooperation in criminal proceedings, adaptation of Ukrainian legislation to EU legislation.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку людства стало зрозуміло, що найтяжчі злочини не повинні залишатися безкарними. Адже вони
загрожують загальному миру, безпеці та
благополуччю як цілим державам, так і
кожній людині. Міжнародне співтовариство нарешті сповнено рішучості покласти край безкарності осіб, які вчиняють такі злочини, і тим самим сприяти
попередження подібних злочинів. Водночас притягнення до відповідальності
має відбуватися в міру вини кожного
щоб жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа
не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного
учасника була застосована належна пра-

вова процедура. Саме з цією метою і був
створений Міжнародний кримінальний
суд (далі — МКС), котрий став першим
постійним міжнародним кримінальним
судом у світі. Україна як член міжнародного співтовариства не можу стояти осторонь цих процесів. Більш того, події
останніх п’ятьох років засвідчити актуальність співробітництва органів державної влади України з МКС. Разом з
тим, дозвіл на визнання юрисдикції
МКС наданий Основним Законом
України не вирішує всі проблеми правосуддя у цій сфері. Вирішення вказаних проблем і зумовило актуальність
даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і пуб
лікацій. Особливості співробітництва
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органів державної влади України з МКС
стали предметом численних публікацій
юристів, правозахисників, дипломатів,
політиків, політологів, журналістів, громадських діячів та інших.
Невирішені раніше проблеми.
Незважаючи на ґрунтовний внесок у
розробку особливостей співробітництва органів державної влади України з
МКС, єдиного підходу до законодавчого врегулювання відповідних процедур
не напрацьовано. У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне, звернутися до наявних наукових розробок, існуючої практики правозастосування та власних міркувань з метою розробки особливостей
співробітництва органів державної влади України з МКС.
Мета. Метою статті системне розуміння проблем та теоретико-практична
розробка особливостей співробітництва
органів державної влади України з МКС в
контексті європейських стандартів.
Виклад  основного  матеріалу.
Обов’язком кожної держави є здійснення кримінального переслідування щодо
осіб, які несуть відповідальність за вчинення найтяжчих злочинів. Прагнення
ефективної реалізації зазначеного
обов’язку стало одним із базисів МКС.
Так, 17 липня 1998 року на дипломатичній конференції в Римі було прийнято Римський статут Міжнародного
кримінального суду [1] (далі — Статут),
котрий вступив в силу з 1 липня
2002 року. МКС став постійним органом, уповноваженим здійснювати юрис
дикцію щодо осіб, відповідальних за
найсерйозніші злочини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства, зазначені Статуті, і доповнює національні органи кримінальної
юстиції. Юрисдикція і функціонування
МКС регулюються положеннями Статуту. При цьому під його юрисдикцію
підпадають лише ті злочини, які були
скоєні після дати вступу в силу Статуту.
МКС має міжнародну правосуб’єкт
ність. Він також має таку правоздатність,
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яка може бути необхідною для здійснення його функцій та досягнення його цілей. МКС може здійснювати свої функції і повноваження, як це передбачено в
Статуті, на території будь-якої держави-учасниці та за спеціальною угодою,
на території будь-якої держави.
Юрисдикція МКС обмежується самими серйозними злочинами, що викликають заклопотаність всього міжнародного співтовариства. Відповідно до
Статуту МКС має юрисдикцію щодо
таких злочинів:
1) злочин геноциду (ст. 6 Статуту);
2) злочини проти людяності (ст. 7
Статуту);
3) воєнні злочини (ст. 8 Статуту);
4) злочин агресії (МКС здійснює
юрисдикцію щодо злочину агресії, як
тільки буде прийнято відповідно до
ст.ст. 121 і 123 Статуту положення, що
містить визначення цього злочину і викладає умови, в яких МКС здійснює
юрисдикцію щодо цього злочину).
Україна підписала статут 20 січня
2001 року, але й на сьогодні його не ратифіковано. Така ситуація пояснюється
тим, що після підписання Статуту Президент України, як суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням надати висновок щодо відповідності Конституції України Статуту, підписаного від імені України, який підлягає
внесенню до Верховної Ради України
для надання згоди на його обов’язко
вість. На думку Президента України,
низка статей Статуту не узгоджується із
Конституцією України. Однак серед
усього переліку неузгодженостей Конституційний суд України визнав Статут
таким, що не відповідає Конституції
України, лише в частині, що стосується
положень абзацу десятого преамбули та
статті 1 Статуту, за якими «Міжнародний кримінальний суд ... доповнює національні органи кримінальної юстиції» [2]. Такий висновок було пояснено
тим, що на відміну від міжнародних су-
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дових органів, передбачених ч. 4 ст. 55
Конституції України, які за своєю природою є допоміжними засобами захисту прав і свобод людини і громадянина, Міжнародний кримінальний суд
доповнює систему національної юрисдикції. Можливість такого доповнення
судової системи України не передбачена розділом VIII «Правосуддя» Конституції України. Це дає підстави для висновку, що абз. 10 преамбули та ст. 1
Статуту не узгоджуються з положеннями ч. 1, 3 ст. 124 Конституції України, а
тому приєднання України до цього Статуту відповідно до ч. 2 ст. 9 Конституції
України можливе лише після внесення
до неї відповідних змін.
Фактично після висновку Конституційного суду України будь-яка робота в
напряму співробітництва із МКС припинилась. До питання визнання юрисдикції МКС повернулися лише у
2014 році. Так, 25 лютого 2014 року
Верховна Рада України звернулась із
Заявою до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального
суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами
держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій
протестів у період з 21 листопада
2013 року по 22 лютого 2014 року [3].
Мета цієї заяви полягала у:
1) визнанні відповідно до п. 2 ст. 11 та
пп. 2, 3 ст. 12 Статуту юрисдикцію МКС
щодо злочинів проти людяності вищими
посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та
масового вбивства українських громадян
під час мирних акцій протестів, що мали
місце в Україні у період з 21 листопада
2013 року по 22 лютого 2014 року.
2) зверненні до МКС про встановлення винних у скоєнні злочинів проти
людяності, передбачених ст. 7 Статуту
МКС, та притягнення до кримінальної
відповідальності посадових осіб, які ви-

давали та виконували явно злочинні накази, які можуть бути встановлені прокурором МКС.
Наступним кроком стало прийняття
Постанови Верховної Ради України
«Про Заяву Верховної Ради України
«Про визнання Україною юрисдикції
Міжнародного кримінального суду що
до скоєння злочинів проти людяності
та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій
«ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового
вбивства українських громадян» [4].
Мета цієї заяви полягала у визнанні відповідно до п. 2 ст. 11 та п. 2, 3 ст. 12
Статуту юрисдикцію МКС щодо скоєних злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та
«ЛНР», які призвели до особливо тяжких
наслідків та масового вбивства українських громадян, починаючи з 20 лютого
2014 року і по теперішній час.
Варто наголосити, що питання
співпраці із МКС є надзвичайно важливим в сфері євроінтеграційних прагнень
України. Так, відповідно до ст. 8 Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію) від 27 червня 2014 року [5] Сторони
співробітничають з метою зміцнення
миру та міжнародного правосуддя шляхом ратифікації та імплементації Статуту
МКС 1998 року та пов’язаних з ним документів. Однак на шляху до вказаної
ратифікації та імплементації залишався
наведений вище Висновок Конституційного Суду України.
Значним кроком в сфері реалізації
ст. 8 Угоди стало прийняття Закону
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [6]
відповідно до якого ч. 6 ст. 124 Основ-
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ного Закону проголосила, що Україна
може визнати юрисдикцію МКС на
умовах, визначених Статутом МКС.
Водночас у Прикінцевих та перехідних
положеннях цього Закону визначена
досить незрозуміла позиція: Цей Закон
набирає чинності через три місяці з
дня, наступного за днем його опублікування, крім ч. 6 ст. 124 Конституції
України в редакції цього Закону. Тобто,
визнання юрисдикції МКС може відбутися лише після 30 червня 2019 року.
Такий підхід є безпідставним, адже прямо блокує будь-яку ратифікацію та
імплементацію Статуту МКС 1998 року,
пов’язаних з ним документів та суперечить положенням Угоди про асоціацію.
Водночас ані Пояснювальна записка до вказаного законопроекту від
25 листопада 2015 року [7], ані Пояснювальна записка від 26 січня 2016 року [8]
не містять жодних пояснень такої відстрочки, одноголосно вказуючи, що
прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції України не
призведе до порушення міжнародних
зобов’язань України (хоча насправді ці
положення йдуть не на виконання Угоди про асоціацію). При цьому, Конституційний Суд України, розглядаючи
запропонований проект у своєму висновку вказав лише, що пропонована у
Законопроекті зміна уможливлює визнання юрисдикції МКС на умовах, визначених Статутом [9].
Підсумовуючи викладене варто наголосити, що існуюча конструкція положень законодавства штучно затягує
процес ратифікації Статуту МКС. При
цьому, виходячи із реалій та традицій
вітчизняного законодавчого процесу,
жодних змін у цьому напрямі нажаль не
вбачається аж до 30 червня 2019 року.
Разом з тим, незважаючи на невтішні прогнози щодо ратифікації Статуту
варто звернути увагу на особливості
його імплементації, адже ратифікація
Статуту не вирішить всіх проблем. Питання внесення змін до чинного зако-
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нодавства України у зв’язку із ратифікацією Статут згадувалося ще у наведеному вище Висновку Конституційного
Суду України [2]. Так, Відповідно до
підпункту «а» п. 1 ст. 21 Статуту МКС,
крім Статуту, застосовує «Елементи
злочинів та свої Правила процедури і
доказування». Вимоги до цих Правил
встановлені у ст. 51 Статуту. Суб’єкт
права на конституційне подання вважав, що викладені в зазначених статтях
положення Статуту суперечать Конституції України, оскільки згідно з п. 14 ч. 1
ст. 92 Конституції України судоустрій
та судочинство визначаються виключно законами України, що приймаються
Верховною Радою України, яка є єдиним органом законодавчої влади в
Україні (ст. 75). Відповідно до ч. 1 ст. 9
Конституції України міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства
України. Згода на обов’язковість міжнародного договору (його ратифікація)
здійснюється Верховною Радою України у формі закону, який за своєю правовою природою не відрізняється від
інших законів України. Тому приєднання України до Статуту не суперечитиме
вимогам ст. 75 та п. 14 ст. 92 Конституції України. Зміни у зв’язку з таким приєднанням можливі лише до Кримінального та Кримінально-процесуального
кодексів України.
Єдиним кроком в цьому напрямі на
сучасному етапі стало подання Проекту
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом від 5 жовтня 2017 року
№ 7179 [10]. Відповідно до Пояснювальної записки Законопроект розроблено Міністерством юстиції України з
метою врегулювання порядку співробітництва з МКС відповідно до ч. 9 Статуту МКС. Також наголошено, що
оскільки до ратифікації Римський статут не є частиною законодавства Украї-
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ни, законопроект покликаний створити
необхідну законодавчу базу для ефективної взаємодії компетентних органів
України з МКС у разі ухвалення останнім рішення про прийняття до своєї
юрисдикції справ, переданих Україною
у своїх заявах, — згідно з правилами,
встановленими ч. 9 Римського статуту [11]. Цікавим є те, що автори Проекту одразу наголошують на тому, що запропоновані положення Кримінального процесуального кодексу при підготовці пропозицій про ратифікацію
Римського статуту після набрання чинності ч. 6 ст. 124 Конституції України
потребуватимуть змін з метою повної
імплементації зобов’язань, передбачених у Римському статуті для держави,
що стає його учасницею. Такий підхід
свідчить про поверхневість законодавчої роботи та одразу заявлену низьку
якість законопроекту.
Більш того, у пояснювальній записці
вказано, що Проект Закону погоджено з
Генеральною прокуратурою України,
Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України, а також отримано позицію Верховного Суду України. Відповідно до § 33.6 Регламенту Кабінету Міністрів України 15 серпня 2017 року проведено узгоджувальну нараду з Генеральною прокуратурою України, Міністер
ством закордонних справ України та
Верховним Судом України з метою вироблення взаємоприйнятної редакції спірних положень проекту Закону. Водночас
у Висновку Комітету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності вказано
зовсім інше: «Генеральна прокуратура
України вважає, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання, зокрема
приведення у відповідність термінології,
криміналізації окремих складів злочинів,
внесення до Верховної Ради України «ратифікаційного пакету» у зв’язку з ратифікацією Римського статуту» [12].

Але найголовніші зауваження, котрі
фактично й стали підставою для повернення Законопроекту суб’єкту законодавчої ініціативи були висловлені у Висновку Головного науково-експертного управ
ління від 19 січня 2018 року [13], а саме:
1) імплементація до КПК України
окремих положень Статуту, який не ратифікований Україною в силу визнання його неконституційним, є передчасним кроком, адже ще не ратифікований
сам Статут, а це може відбутися лише
після 30 червня 2019 року;
2) неможливість поширення на
МКС положень КПК України;
3) положення законопроекту фактично виходять за межі заяв України про
визнання юрисдикції МКС, зроблених
25 лютого 2014 року та 8 вересня
2015 року, оскільки вони встановлюють
певні правила загального характеру, які
мають застосовуватись завжди, а не
лише для розслідування конкретних ситуацій, про які йдеться у згаданих заявах;
4) більшість запропонованих ним
змін до КПК носять тимчасовий характер, а тому після ратифікації Україною
Римського статуту постане необхідність
у повному їх перегляді з метою імплементації положень вказаного Статуту
до національного законодавства України (у тому числі, і у кримінальне, зокрема, щодо визначення воєнних злочинів), саме тому тимчасові правові норми
не повинні включатись до основного
тексту КПК, адже він є законодавчим
актом постійної дії.
Також Головним науково-експертного управлінням було висловлено
пропозицію, що у разі необхідності
тимчасового врегулювання певних аспектів взаємодії МКС та правоохоронних органів України під час розслідування окремих злочинів, вчинених на
території України, це питання доцільно було б вирішувати шляхом прийняття окремого закону, який діятиме
тимчасово до ратифікації Україною
Римського статуту.
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Дійсно, введення в дію наведеного
законопроекту є передчасним, адже
Україна не ратифікувала Статут. Водночас найгіршим слід визнати відсутність
жодної видимої законопроектної роботи щодо імплементації положень Статуту. Ефективна співпраця органів державної влади України з МКС не може
базуватись на тимчасових нормах, котрі
на наступний день після прийняття будуть потребувати удосконалення. А то
му єдиним виходом з ситуаціє є побудова якісного законодавчого поля присвяченого співпраці України та МКС за
наслідками подання двох Заяв Верховної Ради України. Водночас окремим
питанням є пропозиція Головного науково-експертного управління щодо
прийняття окремого Закону. Слід наголосити, що з прийняттям окремого Закону підвищується ризик поява кон-

флікту його норм з нормами КПК Ук
раїни та КК України.
Висновки. Вітчизняне правове
поле у сфері співробітництва України
з Міжнародним кримінальним судом
на сьогодні фактично відсутнє, адже
існуюча конструкція положень законодавства зупинила процес ратифікації
Статуту МКС до 30 червня 2019 року.
Поряд з цим на сьогодні існує нагальна потреба розробки та прийняття
якісного законодавчого поля присвяченого співпраці України та МКС за
наслідками подання двох Заяв Верховної Ради України. При цьому, майбутній Закон в цій галузі має доповнювати та вносити зміни до чинного законодавства. Водночас особливості
імплементації положень Статуту до законодавства України буде розглянуто у
наступних дослідженнях.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
ЯК СУД, ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОМ,
В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ
Berestova I. E. The Constitutional Court of Ukraine аs «A Tribunal Established
By Law» in the Context of Domestic Remedies
Abstract. The article is devoted to the disclosure of the affiliation of the Constitutional
Court of Ukraine (next — the CCU) as an institution of constitutional jurisdiction to the
category «a tribunal established by law « in the framework of the ECHR’s approaches. The
role of the CCU in the systematics of domestic remedies is substantiated. It is emphasized
that, in the literal sense, the CCU refers to other jurisdictional institutions with a constitutional status that protects the rights and freedoms of the individual and citizen as the last
authorized state institution at the national level. The existence of the ECHR approach is
stated that the «tribunal» need not to be considered and understood as a jurisdiction of the
classical type integrated into the judicial system of the state. The possibility of recognizing
the CCU as «a tribunal established by law» is proved in an essentially functional sense, which
makes it necessary to understand the necessity of handling a constitutional complaint in the
CCU before applying to international judicial institutions
The meaning of the «tribunal established by law» in the judgments of the ECHR applied
to Ukraine has a classical interpretation based on the stable approaches in the jurisprudence of the ECHR on this issue: the court (tribunal) should be established in accordance with the law, to be competent, independent and impartial. Stable approaches and
criteria to the definition of the « tribunal established by law «, formed by the UN Human
Rights Committee and the ECHR practice do not require additional adaptation to the
nature of the national institution of constitutional justice, since they fully correspond
with the functional purpose of the CCU and its competence. The CCU is an independent
institution of constitutional jurisdiction with a constitutional status which is independent
of the executive and legislative branches of power.
Its practice is characterized by judicial independence combined with the powers of the
judges of the CCU to resolve cases within their competence that are judicial in nature
based on the rule of law and decisions that are obligated (obliging) and which can’t be
changed by other branches of government. The above forms a number of issues of a
conceptual nature regarding the list and diversity of national remedies and the legal consequences of exhausting them all before applying for protection of the human rights to
the international judicial institutions.
Key words: constitutional court, law court, jurisdiction, right to a fair trial, domestic remedies, terms
of reference, jurisdictional institution.
Актуальність теми. Важливе значення в сучасних трансформаційних
процесах в державі займають конститу-

ційні зміни щодо правосуддя, проведені останньою судово-конституційною
реформою 2016 року, якими запрова-
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джено новий етап реформування судової системи, включаючи інституційні
зміни в її організації, підставах і порядку
захисту прав осіб та істотному оновленні процесуального законодавства, зокрема в частині закріплення нових
принципів здійснення судочинства, органічно імплементованих із практики
ЄСПЛ. Також наведені конституційні
зміни щодо правосуддя торкнулися і
єдиного органу конституційної юрисдикції, зокрема у межах розділу VIII Основного Закону України відбулося відокремлення Конституційного Суду
України (далі — КСУ) від судів системи
судоустрою (судів загальної юрисдикції
в редакції Конституції України 1996 р.).
Нині діяльність КСУ регулюється розділом ХІІ Конституції України. Закон
України «Про Конституційний Суд Ук
раїни» був прийнятий 13 липня 2017 ро
ку [3] та Регламентом КСУ [4].
Проблеми конституціоналізму, конституційного судочинства та конституційної юстиції постійно перебувають у
фокусі уваги вітчизняних та зарубіжних
науковців,  зокрема:  Ю. В. Бауліна,
В. Д. Бринцева, Є. В. Бурлая, С. В. Головатого, В. В. Городовенка, К. В. Гусарова,  В. М. Кампа,  М. І. Козюбри,
В. П. Колісника, А. Р. Крусяна, В. В. Ле
мака, М. І. Мельника, Л. М. Москвич,
В. Л. Мусіяки,  Ю. М. Оборотова,
М. П. Орзіха, В. Ф. Погорілка, О. В. Прі
єшкіної, П. М. Рабіновича, М. В. Савчина,  А. О. Селіванова,  І. Д. Сліденка,
О. В. Снєжка, П. Б. Стецюка, Ю. М. Тодики, О. М. Тупицького, С. В. Шевчука,
Ю. С. Шемшученка та інш.
Утім, питання належності КСУ до
судів в системі юрисдикційних органів,
враховуючи проведення останньої судово-конституційної реформи, не було
предметом належної теоретичної уваги
з боку правників та фахівців-процесуалістів. Викладене обумовлює потребу
дослідити правовий статус КСУ як специфічного юрисдикційного органу в
нових умовах правого регулювання.
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Мета наукової статті — розкрити
належність КСУ як органу конституційної юрисдикції до суду, встановленого
законом в рамках підходів, сформованих ЄСПЛ.
Виклад основної частини дослідження. Розкриття цієї проблеми передусім має теоретичне значення: в частині
доцільності виокремлення (у подальших
самостійних наукових розвідках) кола
всіх національних засобів юридичного
захисту і теоретичного обґрунтування
належності до цього переліку КСУ як судового чи іншого юрисдикційного органу в якості обовʼязкового національного
правозахисного органу, звернення до
якого впливатиме на реалізацію права
звернутися до міжнародних судових
установ після використання/вичерпання усіх
національних способів захисту.
Разом з тим, відсутність прямого закріплення конституційного статусу КСУ
у нормах Основного Закону, виключення його із положень розділу VIII «Правосуддя», закріплення у ст. 55 Конституції України права кожного звернутися до
КСУ із конституційною скаргою, що
призвело до конституційних і законодавчих змін функціональної спрямованості діяльності КСУ, обумовлює практичне значення розкриття цього питання,
зокрема в частині ілюстрації цілісної
процедури сукупності дій особи в реалізації власного права на справедливий
суд у розумінні ст. 6 Конвенції.
Так, новела судово-конституційної
реформи — звернення до КСУ із конституційною скаргою вимагає вичерпання всіх інших національних засобів
юридичного захисту (ст. 151-1 Основного Закону України). Звернення до
міжнародних судових установ, зокрема
ЄСПЛ, вимагає використання усіх національних засобів юридичного захисту
(ч. 5. ст. 55 Конституції України).
При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1
ст. 77 Закону України «Про Конституційний Суд України» конституційна
скарга вважається прийнятною, зокре-
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ма, якщо з дня набрання законної сили
остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його
окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців. Натомість ЄСПЛ
може брати справу до розгляду лише
після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту,
згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж
шести місяців від дати постановлення
остаточного рішення на національному рівні (ч. 1 ст. 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (далі — Конвенція)).
Отже, питання вичерпання усіх національних засобів юридичного захисту є практичною складовою реалізації
права на справедливий суд, гарантованого ст. 6 Конвенції: «Кожен має право на
справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом,
який вирішить спір щодо його прав та обовʼязків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення».
Важливим питанням виступає у цьому контексті вичерпання усіх національних засобів юридичного захисту і
дотримання строків звернення із відповідною заявою. Але ключовим є питання ймовірного визнання такої заяви неприйнятною при зверненні до ЄСПЛ.
Змоделюємо прогнозовану теоретичну можливість настання такої ситуації: особа перед зверненням до ЄСПЛ
за захистом своїх прав і свобод не використала звернення КСУ із конституційною скаргою як останній національний
юридичний засіб захисту права, а
ЄСПЛ визнав КСУ «судом, встановленого законом» й вказав на обовʼязковість вичерпання і такого національного засобу юридичного захисту, підкресливши, наприклад на запровадження
інституту конституційної скарги як нового інструменту захисту прав і основних свобод людини і громадянина

на національному рівні і одного з найважливіших інструментів реформи
правової системи в Україні.
Також проблемою тут виступає те,
що особа може при цьому одночасно
втратити строки звернення як до КСУ
так і до ЄСПЛ, при неправильній послідовності звернення до згаданих
юрисдикційних органів у три і шість
місяців відповідно, що вимагатиме у подальшому пошуку аргументів на поновлення строку, але ймовірно може призвести до втрати права на справедливий
суд в цілому, виходячи із сталих підходів ЄСПЛ щодо поняття суду, встановленого законом.
Системний аналіз буквального змісту
ст. 55, розділу VIII, розділу ХІІ, ст. 159
Конституції України, і Закону України
«Про Конституційний Суд України» переконує, що КСУ є іншим юрисдикційним органом із конституційним статусом, який захищає права і свободи людини і громадянина як останній уповноважений на це державний орган на
національному рівні. Спробуємо довести або спростувати належність КСУ до
судових органів виходячи із його сутнісних та статусних характеристик.
Так, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [2] у п. 1 ст. 14
та Конвенція у п. 1 ст. 6 закріплюють
право кожного несправедливий і публічний розгляд її справи незалежним і
безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його
прав та обовʼязків цивільного характеру
або встановить обґрунтованість будьякого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права у п. 1 ст. 14 додає, що такий суд
має бути «компетентним» [7].
Комітет з прав людини визначив,
що «поняття «суд» означає — незалежно від його назви — орган, який створений на підставі закону, є незалежним
від виконавчої та законодавчої гілок
влади чи користується судовою неза-
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лежністю в конкретних випадках при
прийнятті рішень з правових питань у
розглядах, які є судовими за своїм характером [1].
ЄСПЛ, пропонуючи поняття «суд» у
сутнісному змісті [17; 9], пояснив, що «суд
не обовʼязково повинен розумітися як
юрисдикція класичного типу, інтегрована у судову систему держави» [10]. Головною ознакою поняття «суд» у розумінні статті 6
Конвенції є його право примати рішення,
що мають обовʼязковий (зобовʼязуючий)
характер і не можуть бути змінені несудовими владами [11; 18] у поєднанні із наявністю мандату на вирішення справ, які
перебувають у компетенції суду, «на підставі верховенства права щодо розгляду і
вирішення справ, проведених згідно приписаного способу » [17; 9].
При цьому функція суду чи трибуналу полягає у прийнятті рішень у справах в межах власної компетентної
юрисдикції [17]. Це означає, що суд повинен мати можливість приймати юридично обовʼязкові рішення, які не підлягають зміни з боку будь-якого несудового органу на шкоду будь-якій стороні [18; 11]. ЄСПЛ охарактеризував таку
вимогу як невідʼємну частину самого
поняття суду [14; 18; 11]. Право на справедливий та публічний розгляд справи
незалежним та безстороннім судом,
утвореним на підставі закону включає
три принципових складові: по-перше
суд утворюється на підставі закону.
Так, згідно зі статтею 6 ЄКПЛ, кримінальні та цивільні справи повинен
розглядати «суд, створений на підставі
закону». Відповідно до практики
ЄСПЛ, ця вимога втілює принцип верховенства права, невідʼємний від системи ЄКПЛ та протоколів до неї. Будьякий орган, створений інакше, ніж з
волі народу, вираженої в законі, неминуче не матиме легітимності, без якої в
демократичному суспільстві такий орган не може розглядати справи приватних осіб [12]. Поняття «створений на
підставі закону» не визначається в
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ЄКПЛ, однак воно включає в себе дві
ключові вимоги: по-перше, щоб дана
судова система (орган, який користується судовою незалежністю) була
створена і в достатній мірі регулювалася законом, що виходить від парламенту; і, по-друге, щоб кожен суд був
сформований — щодо всіх слухань —
з дотриманням правових вимог до
його формування [7, с. 58].
Інакше кажучи, конструкція «створений на підставі закону» стосується не
тільки правової основи самого існування «суду», а й складу суду в кожній
окремій справі, включаючи обставини, в яких проводиться заміна суддів
(в рамках відводу чи самовідводу) [15].
У цьому полягає друга принципова
складова: суд, встановлений законом
має бути компетентним. Загалом під
компетентністю розуміється, що конкретний суд укомплектований компетентними суддями, які мають достатню кваліфікацію й досвід, що дозволяє
їм виконувати обовʼязки суддів, зокрема в частині прийняття обовʼязкових
рішень відповідно до правил конкретної юрисдикції.
Третьою складовою суду, встановленого законом є те, що такий суд має
бути незалежним і безстороннім.
У загальних рисах вимога незалежності означає, що суд повинен бути
вільним від будь-якої форми прямого
або опосередкованого впливу як з боку
держави, так і з боку учасників процесу
та третіх сторін, таких як ЗМІ [1; 16; 13].
Неупередженість є гарантію, повʼязану
з принципом рівності перед судами і
трибуналами, а також з ідеєю необхідності рівного ставлення з усіма. Неупередженість вимагає, щоб судді виконували свої обовʼязки без упередження
або упередженості і таким чином, щоб
не виникало ніяких обґрунтованих сумнівів у їх неупередженості. Вимога про
незалежність і неупередженість поширюється не тільки на суддів, але і на
присяжних [7, с. 61].
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При цьому зауважимо, що Комітет з
прав людини називає вимоги щодо
компетентності, незалежності та безсторонності судів абсолютними, тобто
такими, що не належать жодним виключенням [1].
Наведені вище сталі підходи ЄСПЛ
в частині характеристик суду, встановленого закону, знайшли своє відображення і у рішеннях ЄСПЛ щодо України, зокрема у п. п. 23-28 рішення ЄСПЛ
у справі «Сокуренко і Стригун проти
України». Для цілей нашого дослідження важливим є п. 24: «…24. Суд повторює, що, як було раніше визначено,
фраза "встановленого законом" поширюється не лише на правову основу самого
існування "суду", але й дотримання таким
судом певних норм, які регулюють його діяльність». У рішенні у справі «Занд проти
Австрії» (Zand v. Austria), заява
№ 7360/76, доповідь Комісії від 12 жов
тня 1978 року), що згадувалось раніше,
Комісія висловила думку, що термін
«судом, встановленим законом» у пункті
1 статті 6 передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з (…) питаннями, що належать до юрисдикції
певних категорій судів (…)» [5].
Також у справі «Олександр Волков
проти України», оцінюючи доводи заявника щодо порушення принципу
«суду, встановленого законом» (в контексті розгляду його справи судовою
палатою ВАСУ, особистий склад якої
був сформований Головою ВАСУ,
який обіймав на той час адміністративну посаду без належних правових підстав) [8], ЄСПЛ зазначив: «фраза «встановлений законом» поширюється не
лише на правову основу самого існування «суду», але й на склад колегії у
кожній справі (див. ухвалу щодо прийнятності від 4 травня 2000 р. у справі
«Бускаріні проти Сан-Маріно» (Buscarini
v. San Marino), заява № 31657/96, та
«Посохов проти Росії» (Posokhov v. Rus
sia), заява № 63486/00, п. 39, ECHR
2003-IV). Практика автоматичного про-

довження повноважень суддів на невизначений строк після спливу встановленого законом строку їхніх повноважень
до моменту, коли вони будуть повторно
призначені на посаду, була визнана такою, що порушує принцип «суду, встановленого законом» (див. рішення від
11 липня 2006 року у справі «Гуров проти Молдови» (Gurov v. Moldova), заява
№ 36455/02, п. 37-39)» [6].
Таким  чином,  конструкція  «суд,
встановлений законом» у рішеннях
ЄСПЛ, постановлених проти України
на прикладі проілюстрованих вище,
має класичну інтерпретацію [8], сформовану сталими підходами у практиці
ЄСПЛ з цього питання: створений відповідно до закону, компетентний; незалежний і безсторонній.
Сталі підходи й критерії до визначення поняття «суд, встановлений законом», сформовані Комітетом ООН з
прав людини і практикою ЄСПЛ, на
наш погляд, навіть не потребують адаптування до природи національного органу конституційної юстиції, адже повністю кореспондуються із функціональним призначенням КСУ та його
компетенцією. У звʼязку з викладеним
зробимо висновок про можливість визнання КСУ «судом, встановленим законом» у сутнісному змісті поняття і функціонального призначення цього органу, ґрунтуючись на таких нормативних критеріях специфіки його діяльності:
1) КСУ є незалежним від інших
гілок  влади  органом  конституційної
юрисдикції із конституційним статусом
(розділ ХІІ Основного Закону України,
ст. 1 України «Про Конституційний
Суд України»);
2) має унікальну надважливу виключну компетенцію стосовно встановлення конституційного правопорядку, захисту Конституції, яка не належить жодному іншому державному та
(або) недержавному органу: вирішує
питання про відповідність Конституції
України законів України та у передба-
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чених Конституцією України випадках
інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також
інші повноваження відповідно до Конституції України (ст. 147, 150 Конституції України, ст. 1 Закону України «Про
Конституційний Суд України»);
3) здійснює специфічну юрисдикційну діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і
всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених
ним рішень і висновків (ч. 2 ст. 147
Основного Закону України; ст. 2 Закону України «Про Конституційний
Суд України»);
4) така діяльність закріплена в Основному Законі України, спеціальному
Законі України «Про Конституційний
Суд України» й підзаконному акті (Регламент КСУ) і характеризується чіткою
процедурою (відкриття провадження,
відмова у відкритті провадження, уповноважений склад суддів з розгляду конституційних справ (Колегії, Сенати, Велика Палата); усна та письмові форми
слухань, трансляція пленарних та інших засідань; інші атрибути правозастосувальної діяльності);
5) рішення цього органу є обовʼязковими, остаточними і не можуть бути
оскаржені (стаття 151-2 Конституції України, ст. 89–90 Закону України «Про Конституційний Суд України») тощо.
Висновки. Підсумовуючи викладене, нагадаємо, що Конституція України
у розділі VIII «Правосуддя» отримала
редакцію положень, структурованих таким чином, що (серед інших інституційних новел), передбачає відокремлення норм про визначення засад діяльності судів системи судоустрою, від
норм, які регламентують організацію та
діяльність Конституційного Суду України (розділ XII «Конституційний Суд
України» відповідно). Положення, згідно з яким «Судочинство здійснюється
Конституційним Судом України та су-
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дами загальної юрисдикції» (частина
третя чинної редакції статті 124 в редакції 1996 року), виключено.
Системне тлумачення розділу VIII
«Правосуддя», розділу ХІІ «Конституційний Суд України», положень ст. 55
та 159 Основного Закону України у буквальному розумінні переконує, що КСУ
слід визнати іншим юрисдикційним органом
із конституційним статусом, який захищає права і свободи людини і громадянина як останній уповноважений на це
державний орган на національному рівні.
Утім, незважаючи на те, що КСУ не
інтегрований у судову систему держави,
враховуючи призначення і унікальні
функції в частині встановлення конституційного правопорядку, КСУ може визнаватися «судом, встановленим законом» у
сутнісному змісті, що обумовлює врахування необхідності звернення із конституційною скаргою до КСУ як останнього національного юридичного засобу перед зверненням до міжнародних судових установ.
КСУ є самостійним незалежним
від виконавчої та законодавчої гілок
влади єдиним органом конституційної
юрисдикції із конституційним статусом, характеризується судовою незалежністю у поєднанні із мандатом суддів КСУ на вирішення справ, які перебувають у їх компетенції на підставі
верховенства права, які є судовими за
своїм характером і прийнятті рішень,
які мають обовʼязковий (зобовʼязуючий) характер і не можуть бути змінені
іншими гілками влади. Викладене обумовлює ряд питань концептуального
характеру щодо глибини і переліку національних способів юридичного захисту і правових наслідків вичерпання
чи не вичерпання їх усіх перед зверненням особи за захистом свого права
до міжнародних судових установ чи
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких
є України і які розкриємо у подальших
наукових роботах.
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Статтею 16 «Загальної декларації
прав людини» проголошено, що сім’я є
природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку
суспільства та держави [3]. Кожна дитина має зростати у нормальній сім’ї, однак коли це неможливо — про дітей
повинна дбати держава, яка відповідає
перед людиною за свою діяльність.
Конвенцією ООН про права дитини
від 20 листопада 1989 року закріплено,
що держави-учасниці, серед яких і
Україна, вживають на національному,
двосторонньому та багатосторонньому
рівнях всіх необхідних заходів щодо
відвернення викрадень дітей, торгівлі
дітьми чи їх контрабанди в будь-яких
цілях і в будь-якій формі [5].
В даній статті буде проведено аналіз
міжнародно-правових документів, які застосовуються для правового регулювання усиновлення за законодавством ЄС.
Законодавче регулювання практики
усиновлення в Україні та в країнах Євросоюзу має свої нюанси і відмінності.
Його особливості, в тому числі в порівняльній площині, розглядаються в цілому ряді наукових досліджень, серед

яких слід відзначити роботи Ю. Деркаченко [1],  О. В. Мельниченко [7],
О. А. Явор [11] та ін. Разом з тим, з огляду на те, що нормативно-правова
база регулювання усиновлення постійно змінюється і вдосконалюється, існує
перманентна потреба в збільшенні наукового знання з даної проблеми за рахунок нових актуальних досліджень.
Серед міжнародних нормативних
документів, у яких викладено низку
принципів та стандартів міждержавного
усиновлення, слід зазначити Декларацію ООН 1986 року про соціальні та
законодавчі принципи захисту прав дітей та покращення їх добробуту, Конвенцію ООН про права дитини 1989
року [5], Гаазьку конвенцію про захист
та співробітництво у сфері міждержавного усиновлення (прийнята 29 травня
1993 року і набрала чинності 1 травня
1995 року) [9, с. 57].
Переважна більшість з перерахованих документів є частиною національного законодавства України. Окрім
того, Україною також ратифіковано
Європейську конвенцію про усиновлення дітей (набрала чинності для
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України 01.09.2011 р.), Конвенцію про
цивільно-правові аспекти міжнародного
викрадення дітей від 25 жовтня 1980 ро
ку, Конвенцію про юрисдикцію, право,
що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 19 жовтня 1996 року, Конвенцію про контакт з дітьми від 15 травня 2003 року, Європейську конвенцію
про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми від 20 травня
1980 року, Європейську конвенцію про
здійснення прав дітей від 25 січня
1996 року та низку інших міжнародноправових актів у галузі захисту прав дітей.
Вітчизняні експерти наголошують,
що у правовій базі України налічується
близько трьохсот нормативних актів,
які містять положення щодо захисту
прав дітей. Ці закони і підзаконні нормативно-правові акти мають окремі
статті та розділи, у яких приділяється
увага захисту прав дітей, позбавлених
батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів,
дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, дітей, хворих на невиліковні хвороби, які постраждали від стихійного лиха, катастроф тощо [7; 9].
Останнім часом світове співтовариство визнало та зафіксувало у міжнародно-правових актах перевагу розвитку національного усиновлення як такого, що найбільше відповідає інтересам
дитини [3]. Дане положення знайшло
своє відображення та конкретизацію у
законодавстві багатьох країн, у тому
числі України. Гаазька конвенція про
захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення також
закріплює пріоритет національного
усиновлення та влаштування дитини в
сім’ю в країні походження, встановлює
вимоги до держав-реципієнтів, визначає правила взаємодії державних органів, заінтересованих у питаннях міждержавного усиновлення країн, але при
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цьому держави самі встановлюють процесуальні та інші особливості міждержавного усиновлення [9, с. 57]. Її ратифікація має для України надзвичайно
велике значення. В першу чергу необхідно відзначити, що механізми правового регулювання практики усиновлення в Україні та в країнах Євросоюзу мають суттєві концептуальні відмінності.
Так, в Україні законодавство більшою
мірою кодифіковано, тобто процедура
усиновлення регулюється Сімейним та
Цивільним кодексами України. У країнах Європейського союзу процедура
усиновлення в більшій мірі регулюється
окремими законодавчими актами. Будьяка однаковість в підході до процедури
усиновлення дитини відсутня [2].
У Цивільному уложенні Німеччини
визначення усиновлення відсутнє, однак підкреслюється, що воно можливе
в разі встановлення відносин між усиновлювачем і усиновленим як між батьком і дитиною. У Шотландії усиновлення визначається як порядок, який
належить батьківським правам та обо
в’язкам, що встановлює зв’язок між дитиною та усиновлювачем. У Франції
передбачено два види усиновлення,
просте (не встановлює між усиновителями і дитиною відносини, подібні
батьківським) і повне (встановлює між
усиновителями і дитиною відносини,
подібні батьківським).
У більшості сучасних держав Євросоюзу приймається концепція adoption
plena — повного усиновлення, яка передбачає не тільки повну інтеграцію
усиновлюваної дитини в нову сім’ю,
але і припинення правових зв’язків з
сім’єю біологічних батьків, якщо така
існує [4]. Однак законодавством багатьох країн ЄС передбачена можливість
для дитини знати про своє біологічне
походження. Така норма передбачена,
наприклад, в Цивільному кодексі Іспанії, а в Італії відомості про батьків також можуть бути розкриті в інтересах
усиновленого.

Стефанчук М. О.
Питання правового регулювання усиновлення за законодавством ЄС

У багатьох європейських країнах
протягом усього сучасного періоду їх
розвитку (кінець XIX — ХХІ ст.) затверджувалася парадигма усиновлення
дитини як способу вирішення проблеми бездітної сім’ї з успадкуванням і реалізацією батьківських установок. Такий
підхід, зокрема, характерний для правової системи Німеччини. Однак в останні десятиліття в зв’язку з масштабними
соціокультурними змінами в житті європейських суспільств відбулася трансформація системи усиновлення. Так,
Цивільне уложення Німеччини поставило на перше місце інтереси самого
усиновлюваного [11, с. 134].
Варто наголосити на тому, що нині
при збереженні пріоритету інтересів
усиновлюваної дитини в країнах Євросоюзу реалізується курс на можливість
усиновлення дитини не тільки подружніми парами, а й будь-якими бажаючими. Досить спірним моментом при цьому (після практично повсюдної легалізації одностатевих шлюбів в країнах
Західної Європи) став дозвіл усиновлення дітей одностатевими сім’ями.
Так, наприклад, в Нідерландах правом усиновлення володіють три категорії сімей:
1) особи, які перебувають у шлюбі;
2) особи, які перебувають у зареєстрованому партнерстві;
3) особи, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах [4], які можна
підтвердити не менш ніж трирічним
спільним проживанням.
В Україні, в свою чергу, усиновлення
дітей є «головною формою влаштування дітей, які з тієї чи іншої причини опинилися без батьківського піклування».
Дозвіл на всиновлення або удочеріння
дитини видається за згодою законного
представника дитини та компетентного
державного органу. Відповідно до положень статті 211 СК України «усиновлювачами можуть бути повнолітні особи
обох статей, за винятком обмеженої категорії осіб (недієздатні, обмежено дієз-

датні, ті, які не мають офіційного доходу
або мають його в недостатньому для
утримання дитини розмірі, позбавлені за
судовим рішенням або обмежені в батьківських правах, ті, що не мають місця
проживання, мають або мали судимість
за тяжкі та особливо тяжкі злочинита деякі інші)» [8, с. 132].
Набагато складнішою процедурою є
усиновлення або удочеріння іноземними громадянами дитини, яка є громадянином України. Слід зазначити, що після усиновлення дитини іноземцями та
переїзду дитини в іншу країну Україна
залишає за собою право контролю над
окремими складовими її життя. У тримісячний термін усиновлена дитина стає
на консульський облік. Консульства надають звіти щодо ситуації сім’ї усиновленої дитини, аж до досягнення дитиною 18-річного віку. Цей захід покликаний захистити інтереси дитини від можливого їх порушення іноземними громадянами, які є його усиновлювачами.
Існує очевидна потреба в удосконаленні українського законодавства в
сфері міжнародного усиновлення.
М. І. Хавронюк пропонує можливість
усиновлення українських дітей іноземними громадянами в трьох випадках:
1) вони є єдиними бажаючими усиновити дану дитину;
2) вони є родичами дитини;
3) вони можуть забезпечити дитині
лікування, яке неможливо провести в
Україні [10, с. 117].
О. В. Мельниченко вважає, що
важливим інструментом запобігання
трагедій, пов’язаних з усиновленням
дітей, є формування двосторонніх комісій, які б розглядали всі випадки протиправної поведінки та злочинів проти
дітей [7, с. 317]. Відповідно, потрібно
посилити відповідальність за нелегальне усиновлення та пов’язане з ним надання посередницьких послуг, оскільки
в результаті такого усиновлення діти
не просто незаконно опиняються за
межами України, а й такі процедури
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можуть бути спрямовані на порушення
прав та законних інтересів дітей.
Окремо варто розглядати питання
про можливість усиновлення та удочеріння особами, які мають судимість за
тяжкі злочини (що не відносяться до
злочинів щодо неповнолітніх). У деяких
випадках такі особи бажають виступити
в якості усиновителів. У п. 10 ст. 212
СК України підкреслюється, що усиновлювачами не можуть виступати особи,
які мали або мають судимість за злочини
проти життя і здоров’я, проти волі, честі
та гідності особи [8, с. 88] та ряд інших
тяжких та особливо тяжких злочинів.
Таким чином, особа, яка мала судимість за тяжкий або особливо тяжкий
злочин відповідно до переліку, що передбачений п. 10 ч. 1 ст. 212 Сімейного
кодексу України не може стати усиновлювачем дитини за українським законодавством. У країнах Євросоюзу при
не менше жорстких правилах усиновлення, ніж в Україні, судимість за тяжкі
та особливо тяжкі злочини не розглядається в якості перешкоди, що повністю
виключає можливість усиновлення. Визначальними критеріями є вік, сімейний стан, склад сім’ї та релігійні переконання усиновителя. Наприклад, Цивільним законом Латвійської республіки (п. 169 підрозділу 3 частини «Сімейне право») не передбачена пряма заборона на усиновлення або опікунство
для осіб, що мали або мають судимість
за тяжкі або особливо тяжкий злочини,
або для раніше судимих осіб. Питання
усиновлення в Латвії вирішуються сирітським судом, і саме сирітський суд
приймає рішення, дозволяти чи не дозволяти конкретним громадянам усиновлення дитини. Ст. 3.210 книги 3 «Сімейне право» Цивільного кодексу Литви
також не містить заборони на усиновлення дітей раніше судимими громадянами. У списку обмежень для усиновлення судимість громадянина відсутня.
Ст. 147 і 150 Закону «Про сім’ю» Естонії
також не містять будь-яких обмежень
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для усиновлення дитини громадянами,
які мали судимість.
Заборона на усиновлення особами,
які мають судимість, відсутня і в Цивільному уложенні Німеччини [11, с. 136].
Законодавство Франції також пред’являє до осіб, які бажають вступити в стосунки простого або повного усиновлення, вимоги до їх віку та сімейного
стану (тривалості сімейних відносин в
тому числі), але не містить вимог щодо
відсутності судимості.
Таким чином, ми бачимо, що для
країн Євросоюзу в цілому характерна
відсутність заборони на усиновлення
дітей особами, які мали судимості, в
тому числі за тяжкі злочини. Однак,
враховуючи, що рішення по кожному
усиновленню приймається індивідуально і з урахуванням численних факторів,
ця обставина може бути врахована компетентними органами або судом вже в
індивідуальному порядку.
У зв’язку з цим виникає два основних застереження до вітчизняної
практики усиновлення.
По-перше, повна заборона на усиновлення особам, які мають погашену судимість за тяжкі та особливо тяжкі злочини
(які не є злочинами щодо неповнолітніх),
може розглядатися як надмірна, особливо
враховуючи відсутності в європейській законодавчій практиці такої заборони.
По-друге, відсутність такої заборони
в законах країн ЄС не перешкоджає раніше судимим громадянам цих країн
всиновлювати українських дітей з точки зору національного законодавства.
Таким чином, вітчизняне законодавство і законодавство країн ЄС входять в
явне протиріччя щодо вимог, що
пред’являються до усиновителів [2].
Підводячи підсумки варто наголосити, що вітчизняне законодавство, яке
регламентує процедуру усиновлення і
удочеріння громадян України, особливо іноземними громадянами, потребує
подальшого вдосконалення та адаптації
до стандартів ЄС.

Стефанчук М. О.
Питання правового регулювання усиновлення за законодавством ЄС

В практиці усиновлення українських дітей іноземними громадянами
необхідні: забезпечення нормативно-правових основ (на конвенціональному рівні) скасування усиновлення і
повернення дитини в Україну в разі заподіяння їй шкоди, виявлення незаконності усиновлення; посилення за допомогою відповідного вдосконалення
нормативно-правової бази контролю
над іноземними громадянами, які претендують на усиновлення дітей — громадян України; скасування таємниці
усиновлення по відношенню до дітей,
усиновлених іноземними громадянами.
Нині має відбутись перегляд законодавства про повну заборону на усиновлення особами, які мали судимість за
тяжкі злочини. Дана норма є невиправданою і утворює пряму колізію з правилами частини 1 ст. 88 КК України, згідно з якою погашення або зняття судимості анулює всі правові наслідки, з
нею пов’язані, і породжує для громадян
абсолютно не потрібні заборони, що
руйнують соціум і перешкоджають
формуванню сім’ї.

Слід внести наступні зміни до законодавства України:
1) змінити п. 10 ст. 212 Сімейного
кодексу України в сторону індивідуалізації підходу до усиновлення дітей громадянами, які мають не зняту чи не погашену судимість за злочин проти дитини, або такий, який є несумісним із
виконанням виховних функцій. Таким
чином усиновлювачами зможуть бути
особи, засуджені за вчинення необережних злочинів. Рішення повинно виноситися судом на підставі врахування
індивідуальних чинників. Особи, які
мають зняту або погашену судимість
(крім сексуальних злочинів та злочинів
щодо дитини), не повинні піддаватися
жодним обмеженням і зайвого контролю з боку влади;
2) така ж норма повинна бути прийнята щодо транснаціонального усиновлення української дитини.
Кінцеве рішення повинні приймати
судові інстанції за кожним конкретним
випадком. Це сприятиме індивідуалізації та зміцнення контролю над процедурою усиновлення.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Деркаченко Ю. Правова забезпеченість і
соціальна обумовленість міжнародного усиновлення / Ю. Деркаченко // Юридична
Україна: Щомісячний правовий часопис. —
2006. — № 4 . — С. 95–100.
2. Європейська конвенція про усиновлення
дітей, прийнята 27 листопада 2008 року,
ра т и фікова н а  У к р а ї н о ю   1 5 лю то г о
2011 року [Електронний ресурс]. — Режим
доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/994_a17.
3. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)
Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року [Електронний ресурс]. — Режим
доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/995_015.
4. Комітет ООН з прав дитини. Заключні
спостереження: Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.
president.gov.ua/docs/unicef_ukraine2011.pdf.
5. Конвенція ООН про права дитини від 20
листопада 1989 року [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.

ua/laws/show/995_021.
6. Конституція України: Закон України від
28 червня 1996 року // Відомості Верховної
Ради України. — 2014. — № 11. — Ст. 44.
7. Мельниченко О. В. Міжнародні договори
в системі сімейного законодавства України
та ЄС / О. В. Мельниченко // Часопис Київського університету права. — 2014. —
№ 4. — С. 317–321.
8. Сімейний кодекс України: Закон України
// Відомості Верховної Ради України. —
2002. — № 21–22. — Ст. 135.
9. Україна викристалізовує оптимальні законодавчі шляхи для ратифікації Гаазької
Конвенції з питань міждержавного усиновлення [Текст] // Юридичний журнал. —
2006. — № 11. — С. 57
10. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз,
проблеми гармонізації: монографія /
М. І. Хавронюк. — К.: Юрисконсульт,
2006. — 1048 с.
11. Явор О. А. Адаптація сімейного права

33

Eurasian Academic Research Journal
2018. № 5 (23)

України до стандартів Європейського правового простору: значення для теорії юридичних фактів / О. А. Явор // Науковий

вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. — 2015. — Вип. 34.
— Т. 1. — С. 134–137.

REFERENCES:
1. Derkachenko Yu. (2006). Pravova zabezpeche
nist i sotsialna obumovlenist mizhnarodnoho usynov
lennia [Legal security and social conditionality
of the international adoption]. Yurydychna
Ukraina: Shchomisiachnyi pravovyi chasopys
[Legal Ukraine: Monthly Legal Journal]. 4.
P. 95–100. [in Ukrainian].
2. Ievropeiska konventsiia pro usynovlennia ditei,
pryiniata 27 lystopada 2008 roku, ratyfikovana
Ukrainoiu 15 liutoho 2011 roku [European
Convention on the Adoption of Children,
adopted on November 27, 2008, ratified by
Ukraine on February 15, 2011]. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a17.
[in Ukrainian].
3. Zahalna deklaratsiia prav liudyny, pryiniata i
proholoshena rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi
Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 roku [The
Universal Declaration of Human Rights, adop
ted and proclaimed by resolution 217 A (III) of
the United Nations General Assembly of De
cember 10, 1948]. URL: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/995_015. [in Ukrainian].
4. Komitet OON z prav dytyny. Zakliuchni spostere
zhennia: Ukraina [United Nations Committee
on the Rights of the Child. Final observations:
Ukraine]. URL: http://www. president.gov.ua/
docs/unicef_ukraine2011.pdf. [in Ukrainian].
5. Konventsiia OON pro prava dytyny vid 20 lys
topada 1989 roku [UN Convention on the Rights
of the Child of 20 November 1989]. URL:
http://zakon4.rada.g ov.ua/laws/show/
995_021. [in Ukrainian].
6. Verkhovna Rada Ukrainy (2014). Konstytutsiia
Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku
[The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine
of June 28, 1996]. Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy [Journal of Verkhovna Rada Ukrainy].
11. Art. 44. [in Ukrainian].

34

7. Melnychenko O. V. (2014). Mizhnarodni doho
vory v systemi simeinoho zakonodavstva Ukrainy ta
YeS [international treaties in the system of
family law of Ukraine and the EU]. Chasopys
Kyivskoho universytetu prava [Journal of the
Kyiv University of Law]. 4. P. 317–321.
[in Ukrainian].
8. Verkhovna Rada Ukrainy (2002). Simeinyi ko
deks Ukrainy: Zakon Ukrainy [The Family Code
of Ukraine: The Law of Ukraine]. Vidomosti
Verkhovnoi Rady Ukrainy [Journal of Verkhov
na Rada Ukrainy]. 21–22. Art. 135.
[in Ukrainian].
9. Ukraina vykrystalizovuie optymalni zakonodavchi
shliakhy dlia ratyfikatsii Haazkoi Konventsii z pytan
mizhderzhavnoho usynovlennia (2006) [Ukraine sets
out the best legal path for ratification of the
Hague Convention on Interstate Adoption].
Yurydychnyi zhurnal [Legal Magazine]. 11.
P. 57. [in Ukrainian].
10. Khavroniuk M. I. (2006). Kryminalne zakono
davstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi
Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii:
monohrafiia [Criminal Legislation of Ukraine
and Other Continental Europe Countries:
Comparative Analysis, Harmonization Prob
lems: a monograph]. Kyiv. Yuryskonsult. 1048 p.
[in Ukrainian].
11. Iavor O. A. (2015). Adaptatsiia simeinoho pra
va Ukrainy do standartiv Yevropeiskoho pravovoho
prostoru: znachennia dlia teorii yurydychnykh faktiv
[Adaptation of Family Law of Ukraine to the
Standards of the European Legal Space:
Importance for the Theory of Legal Facts].
Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsional
noho universytetu. Seriia: Pravo [Scientific
Bulletin of Uzhgorod National University.
Series: Law]. Iss. 34. Vol. 1. P. 134–137.
[in Ukrainian].

УДК 349.3
Малюга Леся Юріївна
Старший науковий співробітник юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДАПТАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
Maliuha L. Yu. The Concept and Essence of Adaptation of the Social Legislation
of Ukraine to the EU Legislation
Abstract. In the article the concept of «adaptation of the Ukrainian legislation to the EU
legislation» and «adaptation of the social legislation of Ukraine to the EU legislation» are
clarified. Their author’s interpretation with a clear detail of the main characteristics is
given. The aspects which form the essence of adaptation of the social legislation of
Ukraine to the EU legislation are determined. The content of each of them is determined.
Key words: social legislation, adaptation, EU legislation, social and legal standards, social security.
Актуальність. Понад 20 років тому
було укладено Угоду про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 ро
ку [1], у якій було визначено пріоритетні
сфери адаптації законодавства України
до законодавства ЄС, до яких зокрема
було віднесено забезпечення прав людини та адаптацію соціальної політики
України до стандартів Європейського
Союзу. Соціальна сфера була і залишається на сьогодні однією із пріоритетних, зважаючи на те, що протягом усіх
років незалежності владі не вдалось досягти належного рівня інтеграції європейських принципів та стандартів у вітчизняне законодавство, у тому числі й
соціальне, а сама сфера соціального захисту громадян до сьогодні характеризується низкою проблем і недосконалістю,
не зважаючи на ухвалені рішення та задекларовані принципи. Крім того,
О. М. Рим зазначає, що європейський
вектор розвитку нашої держави повільно впроваджується та вимагає глубокого
наукового вивчення механізму правового регулювання суспільних відносин, що
нині функціонує в ЄС [2, с. 79].

У європейській спільноті, частиною
якої себе бачить Україна, права людини
та їхній захист, цінність людського
життя і здоров’я та усвідомлення необхідності задоволення соціально-економічних потреб населення є фундаментальними. Тому, на сьогодні перед
Україною постає низка викликів, пов’язаних із необхідністю комплексного реформування вітчизняної соціальної
сфери згідно до європейських принципів і стандартів права. Євроінтеграція
України є каталізатором масштабних
реформ, в основі яких повинні перебувати демократичні цінності і соціальна
справедливість. Складовими адаптації є
не лише нормативна основа, а й суб’єкти, юридичні засоби, способи реалізації, а також теоретичне підґрунтя, адже
правова інтеграція передбачає, у тому
числі, універсалізацію мови права. Терміни мають смислове навантаження, а,
отже, дослідження поняття та сутності
адаптації соціального законодавства
України до законодавства ЄС є певною
основою формування право розуміння
даного явища.
Стан дослідження. Актуальність
дослідження даного питання полягає в
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тому, що у вітчизняній правовій науці
комплексному аналізу адаптації законодавства приділяється достатньо уваги,
втім, досліджень, присвячених соціальному законодавству, наразі здійснено
не так багато. У тому числі недостатньо
розробленими є питання дослідження
поняття «адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС», а
також роз’яснення його змісту на доктринальному рівні. Це призводить до
невизначеності у розумінні сутності
процесу адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу у цілому, а також до недооцінки ролі термінології у світлі інтеграції
України у європейський правовий простір. Поняття та сутність адаптації законодавства України до законодавства
ЄС, у тому числі і соціального, досліджувалось в працях таких науковців,
як Н. Б. Болотіна, О. В. Головенко,
С. В. Грищак, О. О. Губанов, М. І. Іншин,  П. М. Лисенко,  О. Л. Кучма,
М. Г. Кравченко,  О. І. Миколенко,
В. Ф. Москаленко,  Н. М. Мужикова,
Н. М. Пархоменко,  О. В. Прилипчук,
О. С. Проневич,  В. Ф. Пузирний,
Л. А. Семиног, Г. О. Слабкий, О. В. Тищенко, О. А. Телічко, К. О. Трихліб,
О. Б. Чорномаз, М. М. Шумило тощо.
Втім, на сьогодні виникають питання
щодо впровадження принципів і стандартів ЄС у вітчизняну соціальну сферу, що
відповідно потребує належного термінологічного та сутнісного опрацювання.
Метою статті є надання наукової
інтерпретації терміну “адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС” та характеристика сутності даного правового явища.
Основний зміст. У енциклопедичній літературі адаптація визначається
як: 1) настроювання системи на умови
застосування; 2) звикання кого-небудь
до нового середовища за нових умов
(роботи, побуту тощо) [3, с. 11]. Із точки зору законодавства, даний термін
можна розтлумачити, як пристосування
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законодавства до умов, у яких воно
функціонує. Іншими словами, норми
права мають відповідати тому середовищу, у якому вони здійснюють регулювання суспільних відносин. Тому,
для становлення України як європейської держави важливим є функціонування в державі європейських принципів та стандартів.
Великий юридичний енциклопедичний словник за загальною редакцією Ю. С. Шемшученка включає наступне визначення: адаптація законодавства — це форма правової гармонізації, сутність якої полягає в узгодженні та пристосуванні нормативно-правових актів національного законодавства
до міжнародних, європейських або
внутрішньодержавних правових стандартів. Ґрунтується на принципах сис
темно-функціонального та порівняльно-правового пізнання державно-правових явищ і формування відповідної
системи законодавства [4, с. 15–16]. Передусім, звернемо увагу на те, що адаптація розглядається як складова більш
масштабного явища — гармонізації законодавства України та ЄС. Гармонізація у науковій літературі у широкому
розумінні розглядається як заміна різних національних політик єдиною
спільною політикою Союзу у відповідній сфері, а у вузькому — як предметне
наближення національних правових
приписів до встановлених Союзом
стандартів шляхом скасування відмінностей у національному законодавстві [5, с. 36]. У науковій літературі віднесення адаптації до явища гармонізації
є доволі спірним явищем. Одні автори
розглядають його як синонім адаптації,
інші — вважають його складовою
частиною адаптації чи навпаки. Ми
схиляємось до того, що гармонізацію
все ж варто відносити до складових
адаптації, оскільки адаптацію варто розуміти ширше, аніж наближення законодавства з огляду на охоплення адаптацією апроксимації, імплементації, ко-
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ординації, уніфікації законодавства Ук
раїни із законодавством ЄС, та здійснення у цілому усього комплексу заходів, необхідних для приведення законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Тобто, адаптацію законодавства варто розглядати як більш масштабний процес
зближення законодавства України до
законодавства ЄС та пристосування національної політики до європейської у
відповідних сферах.
Дослідники питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу переважно оперують терміном, встановленим в Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союз від
21.11.2002 № 228-IV [6], згідно із якою
адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу —
це поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України,
розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу. Із цієї дефініції можна зробити висновок про наступні особливості досліджуваної процедури. По-перше, адаптація є «поетапною», тобто дана процедура включає
низку стадій і процесів, і не є певним
разовим явищем. По-друге, адаптація
передбачає не лише прийняття, а й
впровадження нормативно-правових
актів. Іншими словами, прийняті законодавчі та підзаконні акти мають реально реалізовуватись у суспільних відносинах. Третя особливість є доволі очевидною, і вона полягає у тому, що вітчизняне законодавство обов’язково
має модернізовуватись у відповідності
до законодавства Європейського Союзу.
Іншим нормативно-правовим актом, який містить визначення адаптації
законодавства, є Загальнодержавна
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу. Згідно її Розділу ІІ, адаптація
законодавства — це процес приведен-

ня законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з
acquis communautaire [7]. Аналогічним
чином роз’яснюється дане явище у посібнику «Адаптація соціальної політики
та трудового законодавства України до
стандартів ЄС». При цьому, Acquis
communautaire («спільний доробок»)
пояснюється як французький термін,
що використовується в рамках Європейського Союзу та вживається для визначення норм, напрацьованих за час
існування Європейського Співтовариства, які мають сприйматися як факт
країнами, що вступають до Союзу, і не
підлягають обговоренню, і не можуть
бути змінені або усунені шляхом переговорів [8, с. 7]. Іншими словами, саму сутність адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС варто
розуміти наступним чином. В європейському правовому просторі існує сукупність правових норм, загальнообов’язкова для усіх країн учасників Європейського Союзу, які є сталими та не можуть
бути зміненими чи адаптованими до реалій окремої держави. Відповідно, Україна, як держава, яка ставить за мету вступити до ЄС, бере на себе обов’язок привести національне законодавство до таких загальноприйнятих стандартів.
Деякі вітчизняні науковці посилаються на визначення адаптації законодавства, наведене у Посланні Президента України до Верховної Ради України
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2002 році» від 15 квітня
2003 року, згідно із яким адаптація законодавства України визначається як перший етап тривалого процесу наближення національної системи права,
включаючи також правову культуру,
доктрину та судову і адміністративну
практику, до системи права Європейського Союзу відповідно до критеріїв,
що висуваються Європейським Союзом щодо держав, які мають намір приєднатися до нього [9, с. 168]. Виходячи
із такої дефініції, можна зробити на-
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ступні висновки: 1) адаптація є складовою масштабного процесу «наближення
національної системи права»; 2) адап
тація включає процеси як нормотворення, так і застосування норм; 3) адаптація здійснюється у відповідності до
чітко встановлених Європейським Союзом критеріїв.
Звертаючись до наукових джерел,
також відзначимо позицію авторів навчального посібника «Право європейського союзу», із точки зору яких, адаптація законодавства України до законодавства ЄС — це сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових,
соціально-економічних, науково-технічних процесів та заходів спрямованих на
зближення законодавства України із сучасною європейською системою права
шляхом проектування нового і внесення
змін в чинне законодавство України з
урахуванням загальних європейських
стандартів, що відображені у чинному
законодавстві Європейського Союзу та
країн-членів ЄС, а також шляхом забезпечення неухильного дотримання оновленого законодавства [10, с. 151]. Із цієї
позиції можна зробити наступні висновки щодо сутності адаптації законодавства України до законодавства ЄС:
по-перше, процеси та заходи, які входять до поняття адаптації, можуть бути
організаційними, правовими, соціально-економічними та науково-технічними; по-друге, усі зазначені процеси та
заходи обов’язково повинні бути взаємопов’язаними; по-третє, адаптація законодавства України до законодавства
ЄС забезпечується не лише проектуванням нового і внесенням змін в чинне
законодавство України, а й водночас
дотриманням цих самих норм.
Отже, адаптація законодавства
України до законодавства ЄС — це
процес тривалого поетапного узгодження, прийняття й впровадження
нових і внесення змін до існуючих актів
національного законодавства України,
розроблених з урахуванням законодав-
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ства ЄС, наслідком якого є зближення
вітчизняної системи права до сучасної
європейської згідно критеріїв та стандартів, відображених у чинному законодавстві ЄС та країн-членів Європейського Союзу й висуваються щодо держав, що висловили намір приєднатися
до нього, а також забезпечення його
неухильного дотримання.
Аналіз наукової літератури дозволяє
зробити висновок, що соціальне законодавство являє собою сукупність правових норм, що врегульовують діяльність осіб, які перебувають в трудових
відносинах із роботодавцем та виконують роботу на умовах трудового договору [11], а також правовідносини матеріального забезпечення, соціального
утримання, обслуговування, надання
медичної допомоги коштом спеціально
створених фінансових джерел особам,
що зазнали соціального ризику, внаслідок якого втратили здоров’я та (або) засоби до існування і не можуть матеріально забезпечити себе та своїх утриманців [12, с. 37–39]. Враховуючи, що в
Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союз від
21.11.2002 № 228-IV [6] та в Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [7] соціальні зміни
визначені як одні із пріоритетних в
процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а також із урахуванням того, що дефініція поняття
«адаптація соціального законодавства
України до законодавства ЄС» на сьогодні не встановлена у вітчизняній правовій доктрині, пропонуємо визначити
адаптацію соціального законодавства України до законодавства ЄС як
процес тривалого поетапного узгодження, прийняття й впровадження
нових і внесення змін до існуючих актів
національного соціального законодавства України, що врегульовують діяльність осіб, які перебувають в трудових
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відносинах із роботодавцем та осіб, що
зазнали соціального ризику, внаслідок
якого втратили здоров’я та (або) засоби
до існування і не можуть матеріально забезпечити себе та своїх утриманців, розроблених з урахуванням законодавства
ЄС, наслідком якого є зближення вітчизняної системи соціального законодавства до сучасної європейської згідно
критеріїв та стандартів, відображених у
чинному законодавстві ЄС та країн-членів Європейського Союзу і висуваються
щодо держав, що висловили намір приєднатися до нього, а також забезпечення
його неухильного дотримання.
На сьогодні, адаптація законодавства України до законодавства ЄС постала у якості пріоритетного напряму
діяльності держави. Соціальна сфера є
однією із ключових у даному контексті,
а правова система Європейського Союзу є одним із взірців побудови системи
соціального захисту та забезпечення
громадян. В умовах серйозних проблем
економічного розвитку держави, ведення війни та виникнення низки категорій
осіб, що потребують соціального захисту та допомоги держави, адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС стає першочерговим
по відношенню до інших напрямів.
Аналізуючи законодавство, яке приймалось починаючи від проголошення
Україною незалежності, та яке стосувалось адаптації законодавства України
до законодавства ЄС, можна зробити
висновок про те, що у кожному із них
приділялась суттєва увага соціальним
питанням. Наприклад, в статті 25 Угоди
про партнерство і співробітництво між
Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від
14 червня 1994 року [1] визначався
обов’язок сторін прийняти, дотримуючись умов і порядку, що застосовуються
в кожній державі-члені, положення, необхідні для координації систем соціального забезпечення робітників, які мають українське громадянство і працю-

ють на законних засадах на території
держави-члена. В цій же Угоді, а саме в
статті 51, Україна взяла на себе зобов’язання вжиття заходів для забезпечення
того, щоб її законодавство поступово
було приведене у відповідність до законодавства Співтовариства. Тобто, адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС є не просто
бажанням нашої держави, а обов’язком,
який вона взяла на себе в обмін на різноманітні гарантії співробітництва. Згодом, шляхом прийняття Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу [13], Україна взяла обов’язок реформувати системи страхування, охорони
праці, здоров’я, пенсійного забезпечення, політики зайнятості та інших галузей соціальної політики відповідно до
стандартів ЄС і поступовому досягненні
загальноєвропейського рівня соціального забезпечення і захисту населення.
Згодом Україною було прийнято низку
інших угод, договорів та програмних
документів (деякі із них нами відзначались у даній роботі [6; 7]). В результаті
даних процесів, адаптація соціального
законодавства України до законодавства ЄС набула ознак системного явища
в правотворчій діяльності держави.
Було прийнято низку нових за змістом
нормативно-правових актів із урахуванням європейських стандартів, внесено
зміни до вже існуючих, і цей процес
продовжується до сьогоднішнього дня.
Наш законодавець йде шляхом запозичення норм права і з причини взятих
державою обов’язків та обраного курсу,
і тому що соціальна сфера потребує
удосконалення правового регулювання,
а право Європейського Союзу є вдалим
прикладом у даному контексті.
З даного аналізу можна зробити висновок, що сутність адаптації соціального законодавства України до
законодавства ЄС полягає у наступному:
1. Україною, як незалежною суверенною державою, взято обов’язок щодо
вжиття заходів для забезпечення того,
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щоб її законодавство поступово було
приведене у відповідність до законодавства Співтовариства;
2. Україна конституційно є соціальною державою, проте, все ще не стала
такою на практиці, тому соціальне законодавство України постійно потребує
удосконалення;
3. Право Європейського Союзу, ac
quis communautaire, є загальнообов’яз
ковим для усіх держав-членів, а приведення національних законодавств у відповідність до його положень є однією
із вимог до потенційних членів ЄС.
Тому, євроінтеграційний курс України
є неможливим для втілення без адаптації цих стандартів, у тому числі в соціальній сфері;
4. Україна постійно здійснює удосконалення соціального законодавства,
у тому числі і під впливом європейських стандартів;
5. Окрім зазначених положень, адаптація соціального законодавства України
до законодавства ЄС передбачає забезпечення його неухильного дотримання
та ефективного механізму її реалізації.
Таким чином, сукупність зазначених положень становить сутність адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС. Ігнорування
Україною будь-якого із них унеможли-

вить продовження євроінтеграційного
курсу держави.
Висновки. Підсумовуючи дослідження поняття та сутності адаптації
соціального законодавства України до
законодавства ЄС, зробимо висновок,
що теоретичний напрям дослідження
даного інституту є недостатньо розробленим на сьогодні. Вітчизняні дослідники переважно звертають увагу на різноманітні процесуальні питання, пов’язані із процесом адаптації законодавства, приділяючи замало уваги питанням визначення понять та їх сутності.
Також звернемо увагу на те, що загальна кількість досліджень адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС на сьогодні є незначною,
тому в даній сфері спостерігається наявність великої кількості теоретичних
прогалин. У процесі дослідження нами
встановлено, що адаптація соціального
законодавства України до законодавства ЄС є довготривалою та багатоетапною процедурою. Потреба у її здійсненні обумовлена як недосконалістю
чинного національного законодавства,
так і взятими Україною обов’язками.
При цьому, ігнорування адаптації матиме
максимально негативні наслідки, адже без
даного процесу вступ України до Європейського Союзу є неможливим.
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Abstract. The article investigates the monitoring of public procurement in Ukraine,
stages of public procurement are defined. The conditions that can be used to analyze
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Target setting. Issues of efficient distribution, redistribution and use of public
funds are top priority for any country.
However, there are cases of violations
during the procurement of goods, works
and services for public funds; the usage
of the state budget funds with violation of
applicable legislation; the use of budget
funds without proper legal and regulatory
grounds; non-observance of the established order and terms of drafting, approval and filing of documents; violations
related to improper conduct of accounting. During 2017, the Accounting Chamber of Ukraine detected violations
amounting to UAH 23 billion, which indicates the ineffective use of budget funds.
One way to minimize the number of violations is to monitor public procurement.
Actual scientific researches and issues analysis. Public procurement is
aimed at satisfaction needs through the
provision of public services. In every
country around the world government
procurement accounts for a significant
share of GDP (from 8 % to 21 %), and
consequently government procurement is
a powerful tool for influencing the market
both from the side production, and on the
consumption side [1].
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In our country, the system of public
procurement moved to a separate institute
more than twelve years ago. However, unfortunately, during this time it did not become balanced and effective, remaining
from the moment of its own becoming
corrupt and non-transparent [2].
The problems of public procurement
monitoring, their organization and conduct attracted the attention of many scientists, such as N. Tkachenko, O. Miniailo,
L. Katrosha, N. Kuznetsova, Ye. Lyhun
and others. However, the issues of theoretical and practical nature regarding the
activation of the monitoring process remain unresolved for today, which determines the expediency of further scientific
research in this direction.
The statement of basic materials.
The concept of public procurement monitoring is a relatively new economic category for Ukraine. The state financial control was ensured by the state financial control body through the conduct of the state
financial audit, inspection (in the form of
audit) and check of procurement. However, since 2017, the powers of the state
financial control bodies have been supplemented by the procurement monitoring
procedure, which is an element of the
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Public Procurement Reform Strategy
(Roadmap), which is designed to create a
modern and efficient public procurement
system aimed at creating a competitive environment and the further development
of fair competition in the field of procurement in Ukraine, as well as ensuring the
fulfillment of Ukraine’s international obligations in the field of public procurement
through a consistent adaptation of Ukrainian legislation to EU standards during
2015–2022 [3]. One of the objectives of
the strategy is to improve the procurement
process and overcome corruption in this
area by increasing the professionalism of
procurement authorities, implementing
measures to prevent and counteract corruption, introducing a mechanism for
electronic procurement and public participation in monitoring the public procurement system.
The Law of Ukraine «On Public Procurement» dated December 25, 2015,
№ 922-VIII defines that procurement
monitoring is an analysis of customer’s
compliance with public procurement legislation at all stages of procurement in order
to prevent violations of public procurement legislation. However, no normative
legal act gives an interpretation of the
stages of public procurement. Taking into
account aspects of budget and procurement legislation, let’s consider the following stages of public procurement:
1) approval of cost sheet (program,
plan for using public funds);
2) determining the need for purchasing goods, works and services;
3) approval of the annual plan for public procurement (and changes to the plan);
4) selection and conduct of procurement procedures based on the approved
budget and the annual plan for public procurement;
5) disclosure of bidding procedures
information;
6) holding of an auction;
7) conclusion of procurement contracts;

8) compilation of report on the results
of the implementation of the procurement procedure;
9) fulfillment of procurement agreements;
10) control over the fulfillment of procurement contracts.
The monitoring of public procurement is carried out by a central executive
authority that implements state policy in
the field of state financial control and its
local authorities, in Ukraine it is the State
Audit Service of Ukraine (SASU).
For the analysis of data indicating
signs of violation (violations) of legislation in the field of public procurement,
can be used:
1) information published in «Prozorro» e-procurement system;
2) information contained in unified
state registers;
3) information in databases open to
the central executive authority, which implements state policy in the field of state
financial control;
4) data of bodies of state power, bodies of local self-government, enterprises,
institutions, organizations, customers and
participants of procurement procedures
that may be obtained by the bodies of
state financial control in accordance with
the procedure established by law [4].
The decision to initiate procurement
monitoring shall be made public within
two working days from the day it was adopted by the state financial control body in
the electronic procurement system, indicating the unique number of the announcement of the procurement procedure assigned by the e-procurement system, and the date of its promulgation on
the web portal of the Authorized Body
(Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine) and / or the unique
number of the notice of intention to conclude the contract and its date of publication on the website of the Authorized
Agency, as well as a description of the
grounds for monitoring the procurement.
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It should be noted that the decision to
start procurement monitoring does not
stop the procurement procedures.
The decision to initiate procurement
monitoring is taken in the presence of one
or more of the following grounds:
1) data of automatic risk indicators of
the e-procurement system:
– the supplier serves as a supplier only
for this customer in competitive bidding;
– not detailed bidding ad (less than 10
symbols);
– savings in the tender amounted to
more than 60 %;
– the winner of the bidding was selected in the absence of tender documentation;
– the winner of the bidding was selected in the absence of a tender offer;
– bidders rates vary widely (more than
30 % of the highest rates in the last round);
– atypical purchase for the customer;
– the supplier under the «Reporting»
procedure has never won in purchases;
– the lot has more than three disqualifications;
– poorly defined code of the procurement subject (up to 4 symbols);
– absence of the procurement subject
description;
– the documents of the winner of the
auction concerning the tender were downloaded after the deadline for submission
of proposals specified by the customer;
– etc.;
2) information on the presence of
signs of violation of legislation in the field
of public procurement, received from
public authorities, bodies of local selfgovernment;
3) messages in mass media containing
information about the presence of a sign
of violation of the law in the field of public procurement;
4) signs of violation of the legislation
in the field of public procurement detected by the body of state financial control in
the information published in the electronic procurement system;
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5) information received from public associations about the presence of signs of violation of the legislation in the field of procurement revealed by the results of public control
in the field of public procurement [4].
Another feature of the monitoring is
that the period for the procurement monitoring can not exceed 15 working days
from the date of publication of the decision to start the procurement monitoring
in the electronic procurement system.
During the period of procurement
monitoring, the state financial control
body has the right, through the electronic
procurement system, to ask the customer
for explanations of decision making and /
or commission of actions or inactivity that
are the subject of research in the framework of procurement monitoring. All
such requests for explanation are automatically made public by the electronic procurement system. The customer must provide relevant explanations through the electronic procurement system within three
working days from the date of promulgation of the request for explanation of decision-making and / or commission of actions and inactions that are the subject of
research in the monitoring of procurement.
During the period of monitoring of
procurement, the customer has the right,
on his / her own initiative, to provide explanations on the decision-making and /
or the commission of actions or inactivity
that are the subject of research in the
monitoring of procurement.
According to the procurement monitoring results, an official of the state financial control body draws up and signs a
conclusion on the results of the monitoring of the procurement, which is approved
by the head of the state financial control
body or his deputy. Such conclusion shall
be made public in the e-procurement system within three working days from the
date of its compilation..
The conclusion must contain:
1) the name of the customer for which
the procurement monitoring was carried
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out, his identification code of the legal entity in the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine, the
location;
2) the name of the subject of the purchase and its expected value;
3) a unique number of the announcement of the procurement procedure, given by the electronic procurement system,
and the date of its promulgation on the
website of the Authorized Body and / or
the unique number of the notice of intention to conclude the contract and the date
of its promulgation on the website of the
Authorized Body;
4) description of violation (violations)
of the legislation in the field of public
procurement, revealed by the results of
monitoring of procurement;
5) obligation to eliminate violation
(violations) of legislation in the field of
public procurement [4].
Katrosha L. V. notes that the specific
feature of monitoring public procurement
is the duration of a continuous series of
measures aimed at obtaining relevant information, its analysis and evaluation [5].
The period for monitoring purchases can
not exceed 15 working days from the date
of publication of the decision to start monitoring purchases in the electronic procurement system. If according to the results of
monitoring the procurement no violations
of legislation in the field of public procurement are revealed, the conclusion indicates
the absence of violations of legislation in
the field of public procurement.
The customer has the right within a
period of three working days from the
date of publication of the conclusion to
apply once to the state financial control
body for clarifying the content of the conclusion and its obligations specified in the
conclusion.
Within five working days from the day
of promulgation of the conclusion by the
authority of the state financial control the
customer shall disclose, through the electronic procurement system, information

and / or documents evidencing the elimination of the violation of the law in the
field of public procurement, set out in the
conclusion, or the reasoned objections to
the conclusion, or information on the reasons for the impossibility of eliminating
the violations found.
In case the SASU confirms that the
customer has eliminated the violations of
the legislation in the field of public procurement, set forth in the conclusion,
which this body indicates in the e-procurement system within five working days from
the day the customer discloses the relevant
information in the e-procurement system,
the customer is not attracted to administrative liability for violation of the legislation
for violations in the field of procurement
that were eliminated by the customer in accordance with the conclusion.
In the case of a customer’s disagreement with the information set out in the
conclusion, he has the right to appeal the
conclusion to the court within 10 working
days from the day of its promulgation, as
indicated in the electronic procurement
system during the next business day from
the day the appeal is filed to the court.
However, if the customer did not eliminate the violation identified in the conclusion and such a violation would have a
negative impact on the budgets, and the
conclusion was not appealed to the court,
the state financial control body conducts
the procurement check in accordance with
the Law of Ukraine « About the basic principles of implementation of the state financial control in Ukraine». The head of the
state financial control body or his deputy
shall decide on the appointment of a procurement inspection, which shall be made
public within two working days from the
day of its adoption. In this case, the procurement procedure for the period of inspection of procurement is not stopped.
If during the procurement monitoring
there are detected the violations concerning the non-compliance of the terms of
the procurement contract published in the
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electronic procurement system with the
content of the tender offer by the results
of the auction, the winner of the procurement procedure or the bid price of the
participant in the case of the use of the
negotiation procedure, the SASU may
conduct a procurement check. In this case,
the force of the procurement agreement
for the period of inspection of procurement is not stopped.
If the appeal body (the Antimonopoly
Committee of Ukraine) has accepted for
consideration the complaint from the subject of appeal, after the decision to start
the monitoring of the procurement or after the publication of the conclusion, during the next business day from the day the
complaint was filed by the subject of the
appeal in the electronic procurement system, the head of the state financial institution control or his deputy until the publication of the decision of the appeal body
stops the decision of the state financial
control body, and the customer until the
publication of the decision of the appeal
body, suspends the fulfillment of obliga-

tions concerning the elimination of the
violation of the legislation in the field of
public procurement, set forth in the conclusion, regarding those violations, circumstances, grounds which have become
subject of consideration by the appeal
body, with the corresponding notice in the
electronic procurement system.
In the case of a judicial appeal in a decision of the appeal body, the decision to
start procurement monitoring shall not be
taken in respect of those violations, circumstances, or grounds which were or are
the subject of a proceeding.
The Electronic Government Procurement system is designed to maximize their
openness and optimize public expenditures by minimizing costs and reducing
delivery times, increasing quality levels,
and ensuring the reliability of contract execution conditions [6].
Thus, Ukrainian legislation provides
for monitoring of procurement by state
authorities through a system of electronic
procurement aimed at saving and rational
use of public funds and property.
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Abstract. The article investigates problems of release from punishment as legal institute.
On the basis of the conducted research, the concept of institute of release from punishment is formulated and its signs are defined. It is proved that the institute of release from
punishment is complex interindustry legal institute with the subject of legal regulation.
The analyzed institute unites the legal sub-institutions determined by the legislation: condemnations without assignment of punishment; release from the imposed sentence; probation with the conviction; release from serving sentence; release from further serving
sentence; replacements of an unexpired part of punishment with more lenient punishment; mitigations of punishment. It is reasoned that the institute of release of punishment provides complete regulation of a certain group of the public relations caused by
the concrete legal facts.
Key words: institute of the right; institute of release from punishment; signs of institute of release from
punishment; sub-institutions of release of punishment.
Проблема інститутів кримінального
права є маловивченою у кримінально-правовій доктрині. Ця проблема за
слушним висловлюванням А. А. Музики у вітчизняній доктрині дотепер залишається terra incognita. В Україні не існує
жодної монографії чи дисертації, присвячених цій важливій проблемі. Дещо
краща ситуація з науковими розвідками
цієї проблеми в зарубіжній кримінально-правовій доктрині. Утім наразі не
створено цілісної концепції системи інститутів кримінального права, яка б задовольнила потреби і теорії, і законотворення [1, с. 369–371].
Інститут кримінального права в
українському кримінальному праві визначено як елемент структури кримінального права — система (блок) відносно відокремлених, але органічно
пов’язаних між собою норм кримінального права, що регулюють певну групу
тотожних або тісно пов’язаних одно-

рідних суспільних відносин [2, с. 403].
Саме як систему кримінально-правових
норм слушно визначає кримінально-правовий інститут і М. С. Жук. На
думку автора, інститут кримінального
права — це зовнішньо оформлений
структурний елемент галузі кримінального права, що становить собою підпорядковану її принципам та задачам, засновану на власній ідейній платформі
систему кримінально-правових норм,
що покликані цілісно та без прогалин
регулювати частину кримінально-правових відносин, обумовлених специфікою юридичного факту, що їх породжує [3, с. 93]. Всередині відносно відокремлених кримінально-правових норм,
що регулюють певну групу (частину)
однорідних суспільних відносин, допустимо виокремлювати і субінститути кримінального права [4, с. 7; 5, с. 42; 6, с. 109]
як деякого проміжного утворення загальних приписів [7, с. 175, 289–291].
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Слід зазначити, що питання про
кількість та зміст кримінально-правових
інститутів, субінститутів, їх співвідношення між собою, належить до числа
дискусійних. Одні й ті самі кримінально-правові норми, що регулюють певну
групу тотожних або тісно пов’язаних
однорідних суспільних відносин, одні
вчені називають кримінально-правовими інститутами, а інші субінститутами.
Подібні наукові дискусії тривають і
стосовно аналізованого нами кримінально-правового інституту. Зокрема,
І. В. Красницький переконаний в тому,
що в розділі ХІІ Загальної частини
Кримінального кодексу України (да
лі — КК) закріплено п’ять самостійних
кримінально-правових інститутів: звільнення від покарання; звільнення від відбування покарання; звільнення від подальшого відбування покарання; заміна
покарання більш м’яким; пом’якшення
покарання [8, с. 7]. Водночас, на думку
Є. О. Письменського, самостійним кримінально-правовим інститутом є інститут звільнення від покарання та його
відбування, який формують чотири самостійні субінститути: звільнення від
покарання; звільнення від відбування
частини покарання; заміна покарання
більш м’яким; відстрочка виконання вироку [9, с. 62–79].
Видається, що вирішити спірні питання інституту звільнення від покарання1 можна лише через аналіз його ознак, що власне визначають поняття
кримінально-правового інституту.
В юридичній літературі ознаками
кримінально-правового інституту при
визначенні цього поняття вчені називають низку рис та властивостей. Утім
найбільш розгорнуту кількість ключових ознак кримінально-правового інституту, на нашу думку, визначив
М. С. Жук. В якості таких вчений називає ознаки, що розкривають структурне
В подальшому, якщо спеціально не застережене,
йдеться про всі різновиди звільнення від покарання: звільнення від покарання, звільнення від
відбування покарання, заміну покарання більш
м’яким, пом’якшення призначеного покарання.

1
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наповнення інституту (множинність
норм; галузева чистота норм; єдиний
предмет правового регулювання в межах галузі права) та функціональні ознаки, що відображають призначення
певної сукупності правових норм (взаємозв’язок норм; їх уособлене закріплення в системі кримінального законодавства та націленість на вирішення певних галузевих завдань) [3, с. 73–91].
Аналіз доктринальних положень теорії права та кримінального права, законодавства та практики його застосування дозволяє нам зробити висновок про
те, що норми про звільнення від покарання утворюють самостійний, комплексний міжгалузевий інститут кримінального права, що має в своїй структурі певні субінститути.
Розглянемо ознаки цього кримінально-правового інституту.
Інститут звільнення від покарання утворює множина кримінально-правових норм,
уособлено закріплена в системі українського
кримінального законодавства. Усвідомлюючи важливість, юридичну індивідуальність, «не бідність» інституту звільнення від покарання в системі вітчизняного кримінального права законодавець виокремив цьому інституту окреме
місце у Кримінальному кодексі України — розділ ХІІ Загальної частини
«Звільнення від покарання та його відбування» (статті 74–87 КК). Утім слід зазначити, що у цьому розділі Кодексу відображені не всі норми інституту звільнення від покарання. Певні норми цього
інституту зосереджено законодавцем й в
інших розділах Загальної частини Кримінального кодексу України.
Зокрема, законодавцем передбачено спеціальні види звільнення від покарання щодо: 1) неповнолітніх (статті 104–107 КК); 2) осіб, що вчинили
злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіли на психічну
хворобу, що позбавляє їх можливості
усвідомлювати свої дії (бездіяльність)
або керувати ними (ч. 3 ст. 19 КК);
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3) осіб, які стали непрацездатними після початку виконання покарання у виді
виправних робіт (ч. 3 ст. 57 КК); 4) військовослужбовців, засуджених до покарання у виді службового обмеження
(ч. 1 ст. 58 КК); 5) військовослужбовців,
засуджених до покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні
(ч. 1 ст. 62 КК); 6) засуджених до основних покарань у виді штрафу чи позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю, якщо
вони були попередньо ув’язненими
(ч. 5 ст. 72 КК).
Внаслідок виключно судової правотворчості, у вітчизняній судовій практиці застосовується і звільнення від покарання осіб, щодо яких суд не може
застосувати призначений вид покарання. Зокрема, у абз. 7 п. 8 Постанови
Пленуму Верховного Суду України
«Про практику призначення судами
кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 передбачене таке положення: «Суд не вправі перейти до більш
м’якого виду покарання у випадках,
коли санкцією закону, за яким засуджується особа, передбачено лише такі покарання, які з огляду на її вік чи стан не
можуть бути до неї застосовані. В таких
випадках суд, за наявності до того підстав, повинен постановити обвинувальний вирок і звільнити засудженого від
покарання» [10, с. 345].
Отже, інститут звільнення від покарання, як множина кримінально-правових норм, уособлено закріплений в системі Кримінального кодексу України
переважно в Розділі ХІІ його Загальної
частини.
Інститут звільнення від покарання характеризуючись галузевою чистотою норм,
що його утворюють, є водночас комплексним
міжгалузевим інститутом. Норми інституту звільнення від покарання формують переважно кримінально-правові
норми, передбачені розділом ХІІ Загальної частини. Утім певні види звільнення від покарання утворені нормами

й інших галузей права, зокрема, конституційного. Наприклад, інститути амністії і помилування передбачені Конституцією України; право помилування та
амністії — прерогатива вищих органів
державної влади [11, с. 36]. Ядром інституту амністії та помилування є конституційно-правові норми. Акти про амністію
та помилування діють у контексті конституційного права [12, с. 51, 141]. Варто
погодитися з М. С. Жуком (який підтримує С. С. Олексієва) в тому, що інститути амністії та помилування будучи
міжгалузевими інститутами становлять
собою результат «подвоєння правової
матерії», другорядні утворення в структурі права (не в структурі галузі права).
Утім наявність міжгалузевих інститутів
не порушує вимоги галузевої чистоти
норм як одного з критеріїв формування
правового інституту в якості структурного елементу галузі права [3, с. 78–79].
Водночас кримінально-правовий
інститут звільнення від покарання
включає норми кримінального-виконавчого та кримінального процесуального законодавства. Зокрема, у Кримінально-виконавчому кодексі України у
розділі V «Звільнення від відбування
покарання. Допомога особам, які звільненні від відбування покарання, контроль і нагляд за ними» передбачено
главу 23 «Звільнення від відбування покарання» (статті 152–154). Підставами
звільнення від відбування покарання законодавцем визначено: 1) закон України
про амністію; 3) акт про помилування;
4) закінчення строків давності виконання обвинувального вироку; 5) умовнодострокове звільнення від відбування
покарання; 6) хвороба; 7) інші підстави,
передбачені законом (ст. 152 КВК).
До інших підстав, передбачених
кримінально-виконавчим законом, на
думку законодавця, належать види
звільнення від відбування окремих видів
покарання: звільнення від подальшого
відбування покарання у виді громадських
робіт інвалідів першої або другої групи,
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осіб, що досягла пенсійного віку, а також жінки, яка стала вагітною (ч. 3 ст. 37,
ч. 6 ст. 154, ч. 9 ст. 154 КВК); звільнення
від подальшого відбування покарання у
виді виправних робіт осіб, що досягли
пенсійного віку, а також жінки, яка стала вагітною (ч. 6 ст. 42, ч. 9 ст. 154 КВК);
заміна невідбутої частини виправних робіт штрафом (частини 2, 3 ст. 46 КВК);
звільнення від подальшого відбування
покарання у виді обмеження волі інвалідів
першої або другої групи, осіб, що досягла пенсійного віку (ч. 9 ст. 59, ч. 6
ст. 154, ч. 9 ст. 154 КВК). Однак зазначені вище види звільнення від подальшого відбування покарання прямо не
передбачені кримінальним законом як
підстави звільнення від відбування покарання. Тому звільнення від відбування покарання з зазначених підстав є незаконним [13].
У кримінальному процесуальному
законодавстві також використовуються
поняття «звільнення від покарання» та
«звільнення від відбування покарання».
Однак норми про звільнення від покарання та його відбування розпорошено
законодавцем в окремих статтях Кримінального процесуального кодексу Ук
раїни, зокрема, ч. 2 ст. 373, ч. 4 ст. 374,
ч. 1 ст. 377, статтях 471, 472, 537–540
КПК. У цьому Кодексі також визначається, які питання вирішує суд при ухваленні вироку (ст. 368 КПК), а які під час
виконання вироку (ст. 537 КПК).
Варто зазначити, що з міжгалузевим
характером інститут звільнення від покарання погоджуються й інші українські вчені при дослідженні проблем
кримінально-виконавчого права. Зокрема, А.А. Музика прямо називає окрему групу норм, що регулюють відносини у сфері звільнення від покарання та
його відбування, комплексним міжгалузевим інститутом [14, с. 555].
Інститут звільнення від покарання має
свій предмет правового регулювання. Предмет, виходячи з якого відбувається формування інституту кримінального пра-
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ва, становить собою типізовану сукупність кримінально-правових відносин,
які виокремлюються залежно від специфіки юридичного факту, що їх породжує [3, с. 83–84].
Норми кримінального права регулюють суспільні відносини, що виникають із факту вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом як злочин [2, с. 466].
У разі вчинення такого діяння, складаються кримінально-правові відносини,
що ґрунтуються на існуванні таких феноменів, як: злочин; покарання; заходи
альтернативні покаранню, включаючи
звільнення від кримінальної відповідальності; обставини, які виключають
злочинність діяння [15, с. 25].
Вважаємо, що предмет правового регулювання досліджуваного правового
інституту тісно пов’язаний з формами
(видами, етапами) реалізації кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Адже звільнення від покарання, як і
покарання, є реалізацією кримінальної
відповідальності [16, с. 58].
Кримінальна відповідальність становить собою елемент кримінального
правовідношення, в межах якого вона
утворюється, реалізується та припиняється [17, с. 50]. У зв’язку з динамічністю
кримінально-правових відносин є динамічною і кримінальна відповідальність, яка в своєму розвитку проходить
декілька етапів [18, с. 60].
Початковий етап реалізації реальної
кримінальної відповідальності пов’язаний, як відомо, з набранням законної
сили обвинувальним вироком суду.
Комплексний аналіз положень ч. 2
ст. 373, частин 3 та 4 ст. 374, ч. 1 ст. 377
КПК дозволяє зробити висновок про
те, що обвинувальний вирок суду може
визначати три правових наслідки засудження: 1) звільнення від покарання;
2) звільнення від відбування покарання;
3) призначення покарання. Тому небезпідставно українські вчені (Ю. В. Баулін, О. О. Дудоров, М. І Хавронюк)
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справедливо наголошують на існуванні
трьох форм (видів) реалізації реальної
кримінальної відповідальності [19, с. 40–41;
20, с. 17–18; 21, с. 3]. В межах кожної
форми реалізації кримінальної відповідальності складаються і певні правовідносини, що утворюють предмет правового регулювання інституту звільнення
від покарання.
Предметом правового регулювання
в межах першої з зазначених форм реалізації кримінальної відповідальності є
відносини, що виникають у зв’язку із
осудом винуватого без призначення покарання.
Юридичними фактами, що породжують правовідносини у зв’язку із таким
осудом є, зокрема, втрата особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК);
не потреба застосування покарання
(ч. 1 ст. 105 КК); закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК); захворювання особи до постановлення вироку
на психічну хворобу, що позбавляє її
можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (ч. 3
ст. 19 КК); не можливість застосування
до винуватого певного виду покарання
(абз. 7 п. 8 ППВСУ від 24 жовтня 2003
р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання»). З наявності цих юридичних фактів, винуватий взагалі звільняється від призначення певного виду та міри покарання.
У випадку ж захворювання особи на
тяжку хворобу, на яку особа захворіла
до  постановлення  вироку  (ч. 2
ст. 84 КК), суд в межах першої форми
реалізації кримінальної відповідальності засуджує особу, призначає їй певний
вид та міру покарання і повністю звільняє її від призначеного покарання.
В межах другої з зазначених форм
реалізації кримінальної відповідальності предметом правового регулювання є
відносини, що виникають у зв’язку із
звільненням від відбування покарання (безумовно чи умовно). Юридичними фактами, що породжують такі правовідноси-

ни у законі визначено: у разі безумовного
звільнення від відбування покарання —
попереднє ув’язнення особи, засудженої
до основного покарання у виді штрафу
чи позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
(ч. 5 ст. 72 КК) та набрання чинності законом про амністію (ст. 85 КК); а при умовному звільнення від відбування покарання — висновок суду про можливість виправлення засудженого без відбування
покарання (статті 75, 104 КК); вагітність
жінки або наявність в неї дітей віком до
семи років (ст. 79 КК); захворювання на
тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання (ч. 2 ст. 84 КК).
В межах третьої форми реалізації кримінальної відповідальності призначені
судом вид та міра покарання відбуваються
(виконуються) засудженим реально відповідно до вироку суду, що набрав законної сили. Це є другим етапом реалізації
кримінальної відповідальності [17, с. 52].
Однак під час реалізації третьої форми
кримінальної відповідальності можуть
виникнути юридичні факти (ґрунтуються на обставинах справи), що зумовлять
правовідносини, пов’язані з доцільністю
заміни покарання більш м’яким (частини 1
ст. 58, 62 КК).
Призначені судом вид та міра покарання відбуваються (виконуються) засудженим не завжди повністю, як кажуть
«від дзвінка до дзвінка». На можливість
повного відбування (виконання) покарання засудженим можуть вплинути
об’єктивні життєві обставини, зміни
державної кримінально-правової політики, досягнення засудженим різних
ступенів виправлення, його стан здоров’я чи хвороба тощо. У зв’язку з цим
на цьому етапі реалізації кримінальної
відповідальності низка правових відносин в багатьох випадках продовжують
лишатися предметом регулювання інституту звільнення від покарання.
Зокрема, під час виконання вироку
можуть виникнути життєві обставини,
що породять правовідносини з засу-

51

Eurasian Academic Research Journal
2018. № 5 (23)

дженим, який так і не почавши реально
відбувати покарання, підлягатиме звільненню від відбування покарання — закінчення строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80, ч. 4 ст. 84 КК,
частини 1, 3 ст. 106 КК).
Можуть виникнути в аналізованому
контексті і юридичні факти, пов’язані з
діяльністю парламенту чи голови держави: усунення законом караності діяння, за яке було засуджено особу (ч. 2
ст. 74 КК); набрання чинності законом
про амністію (ст. 86 КК) або акта про помилування (ст. 87 КК). У такому разі предметом правового регулювання норм аналізованого інституту є правовідносини,
що виникають у зв’язку з необхідністю
звільнення засудженого від призначеного
покарання (у першому випадку) або його
відбування чи подальшого відбування
(у двох інших випадках).
Предметом правового регулювання
можуть виступити правовідносини, що
зумовлені необхідністю звільнення засудженого від призначеного покарання, відбування покарання або подальшого його відбування у
зв’язку з: психічним захворюванням
особи, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або
керувати ними (ч. 1 ст. 84 КК); тяжкою
хворобою, що перешкоджає особі відбувати покарання (ч. 2 ст. 84 КК); хворобою військовослужбовця, що робить
його непридатним до військової служби
(ч. 3 ст. 84 КК); позитивним завершенням випробування (статті 75, 79, 104 КК);
перевищенням застосованим примусових заходом медичного характеру строку покарання, визначеного у вироку
(частини 1, 4 ст. 84, ст. 72 КК).
У разі настання під час виконання
обвинувального вироку суду певних
юридичних фактів виникають правовідносини, що можуть зумовити звільнення засудженого від подальшого відбування
покарання: доведення засудженим свого
виправлення (ст. 81, 106 КК); вагітність
жінки або народження нею дітей під
час відбування покарання (ст. 83 КК);
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психічне захворювання засудженого, що
позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати
ними (ч. 1 ст. 84 КК); тяжке захворювання засудженого, що перешкоджає відбуванню ним покарання (ч. 2 ст. 84 КК).
Низка юридичних фактів можуть
порушити правовідносини, що зумовлять на стадії виконання вироку необхідність заміни покарання більш м’яким.
Такими юридичними фактами є доведення засудженим того, що він став на
шлях виправлення (ст. 82 КК); непрацездатність особи, що настала після початку виконання покарання (ч. 3 ст. 57
КК); встановлена судом можливість заміни військовослужбовцю невідбутої
частини покарання у виді обмеження
чи позбавлення волі на строк не більше
двох років покаранням у виді службового обмеження на той самий строк (ч. 1
ст. 58 КК); встановлена судом можливість заміни військовослужбовцю строкової служби невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі на строк
не більше двох років покаранням у виді
тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк (ч. 1 ст. 62 КК);
позитивне завершення випробування
жінки після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті (ч. 4 ст.
83 КК); встановлена судом не можливість застосування давності виконання
обвинувального вироку до особи, засудженої до довічного позбавлення волі
(ч. 5 ст. 80 КК); набрання чинності актом про помилування (ч. 2 ст. 87 КК).
Певні юридичні факти можуть зумовити виникнення правовідносин, що потребують необхідності пом’якшення покарання. Предметом правового аналізованого інституту у такому разі будуть правовідносини, що виникають у зв’язку з необхідністю: зниження максимальної межі
покарання, встановленої санкцією нового закону про кримінальну відповідальність (ч. 3 ст. 74 КК); застосування закону
про амністію (ст. 86 КК); застосування
акта про помилування (ст. 87 КК).
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Завершальний етап реалізації кримінальної відповідальності вчені пов’язують зі станом судимості засудженого.
Однак на цьому етапі реалізації кримінальної відповідальності, норми інституту звільнення від покарання будь-яких
правовідносин не регулюють.
Отже, наведене дозволяє нам зробити висновок про те, що предметом правового регулювання аналізованого кримінально-правового інституту є типізована сукупність кримінально-правових
відносин, що виникають на різних етапах реалізації кримінальної відповідальності завдяки специфічним юридичним
фактам, що їх породжують, і які врегульовують передбачені законом випадки
звільнення засудженого від покарання.
Вважаємо, що зазначена сукупність
кримінально-правових відносин може
бути згрупована за конкретними різновидами кримінально-правових відносин, що перебувають в рамках інституту звільнення від покарання. Згруповані
у такий спосіб конкретні різновиди
кримінально-правових відносин утворюють певні кримінально-правові субінститути: субінститут засудження без
призначення покарання; субінститут
звільнення від призначеного покарання; субінститут звільнення від відбування покарання з випробуванням; субінститут звільнення від відбування покарання; субінститут звільнення від подальшого відбування покарання; субінститут заміни невідбутої частини покарання більш м’яким; субінститут
пом’якшення покарання. На підставі
зазначених кримінально-правових субінститутів формуються інститути кримінально-виконавчого права, що ґрунтується на положеннях кримінального
права та застосовується з дотриманням
порядку, встановленого кримінальним
процесуальним кодексом України.
Отже, звільнення від покарання полягає у відмові держави на підставі положень кримінального закону і в порядку, передбаченому КПК та КВК Украї-

ни, від призначення засудженій особі
покарання, застосування щодо неї покарання під час ухвалення вироку або під
час його виконання, подальшого відбування призначеного покарання, а також
виконання покарання у визначеному
вироком суду виді та межах. Вважаємо,
що наведене визначення звільнення від
покарання має бути (як і інші базові, інституціональні
кримінально-правові
поняття [22]) закріплене у Кримінальному кодексі Україні.
Інститут звільнення від покарання забезпечує цільне та безпрогальне правове регулювання. В юридичній літературі слушно
наголошується, що матеріальною підставою звільнення від покарання є недоцільність або неможливість призначення чи виконання покарання внаслідок втрати або значного зменшення
суспільної небезпечності особи, що
вчинила злочин, погіршення стану її
здоров’я або інші, передбачені законом
підстави. Ці підстави конкретизуються і
деталізуються стосовно кожного виду
звільнення від покарання та його відбування [23, с. 61–62; 24, с. 193]. Схожу
думку щодо матеріальних підстав звільнення від покарання та його відбування
висловлює і Є. О. Письменський [9, с. 55].
Ми в цілому підтримуємо такий підхід з певними застереженнями. Для цього розглянемо, як ці матеріальні підстави
(причини) звільнення від покарання з
метою цільного та безпрогального правового регулювання суспільних відносин конкретизуються стосовно кожного
виду звільнення від покарання
Конструюючи кримінальне законодавство законодавець поза сумнівом
усвідомлює, що мета покарання щодо
кожного засудженого може бути досягнута на різних етапах реалізації кримінальної відповідальності. Оцінку стану
суспільної небезпечності особи завжди
надає суд, який ухвалює рішення про
звільнення від покарання.
Для тих засуджених, щодо яких мета
покарання може бути досягнута самим
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фактом засудження і без застосування
покарання, закон передбачає можливість звільнення від призначення покарання у зв’язку із втратою суспільної
небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК). Ті неповнолітні засуджені, які можуть виправитися шляхом застосування до них не
покарання, а й інших кримінально-правових заходів також звільняються від
покарання, однак до них застосовуються примусові заходи виховного характеру (ст. 105 КК). На думку законодавця, є
військовослужбовці щодо яких мета покарання може бути досягнута за рахунок
застосування більш м’якого покарання,
ніж було призначене. До такої категорії
осіб призначене обмеження волі та позбавлення волі на певний строк може
бути замінене службовим обмеженням
(ч. 1 ст. 58 КК) чи триманням в дисциплінарному батальйоні (ч. 1 ст. 62 КК).
Для засуджених, які можуть виправитися без відбування призначеного покарання, однак в умовах випробування,
законодавець передбачив можливість
звільнення від відбування покарання з
випробуванням (ст. 75, 79, 104 КК).
Мета покарання щодо інших засуджених може бути досягнута лише в процесі відбування покарання. Залежно від
стану виправлення таких засуджених
під час відбування покарання, закон
встановлює прогресивну систему виконання покарання, що передбачає, зокрема, можливість заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82
КК) та умовно-дострокового звільнення
від відбування покарання (ст. 81, 106 КК).
Отже, варто погодитися з тим, що
певні норми аналізованого правового
інституту регулюють відносини, зумовлені недоцільністю призначення, реального чи повного виконання покарання внаслідок втрати або зменшення
засудженим суспільної небезпечності.
Утім не всі норми аналізованого
кримінально-правового інституту є заохочувальними. Виникають життєві ситуації, внаслідок яких засуджений у
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зв’язку з психічної хворобою, не може
усвідомлювати свої дії (бездіяльності)
або керувати ними. Такий засуджений
відповідно не здатний усвідомити також значення, мету, зміст застосованого
до нього покарання та заходів, спрямованих на його виправлення. Забезпечити досягнення щодо таких осіб мети
покарання, застосуванням покарання,
об’єктивно не можливо. Хворі особи
потребують, передусім, лікування. Для
таких життєвих ситуацій законодавець
передбачив можливість звільнення від
призначеного покарання або від відбування покарання з поєднанням застосування примусових заходів медичного
характеру (ч. 3 ст. 19, ч. 1 ст. 84 КК).
Причиною звільнення від покарання інших засуджених є неможливість
виконання призначеного засудженому
покарання внаслідок різних причин:
усунення законом караності діяння (ч.
2 ст. 74 КК); пом’якшення новим законом про кримінальну відповідальність
санкції закону, за яким засуджувалася
особа (ч. 3 ст. 74 КК); закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК)
або виконання обвинувального вироку
(ст. 80 КК); визнання непридатним до
військової служби за станом здоров’я
військовослужбовця, який виконував
покарання, що можуть бути застосовані лише до військовослужбовця (ч. 3
ст. 84 КК); не можливість застосування
до винуватого видів покарання, передбачених санкцією закону (абз. 7 п. 8
ППВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 7
«Про практику призначення судами
кримінального покарання»).
Є, нарешті, і така категорія засуджених, звільнення яких від покарання та
його відбування ґрунтується виключно
на гуманістичних принципах кримінального права. Зокрема, законодавець
допускає можливість звільнення від покарання засуджених, які: захворіли на
тяжку хворобу (ч. 2 ст. 84 КК); завагітніли або народили дітей під час відбуван-
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ня покарання (ч. 1 ст. 83 КК); мають
дитину трирічного віку або у яких така
дитина померла (ч. 4 ст. 83 КК); заслуговують в силу різних суб’єктивних
причин особливого поблажливого
ставлення (ст. 86, 87 КК).
Отже, інститут звільнення від покарання своїми правовими нормами забезпечує цільне правове регулювання
суспільних відносин, що виникають у
зв’язку з недоцільністю призначення,
реального чи повного виконання призначеного покарання, неспроможністю досягнення мети покарання, неможливістю виконання призначеного

покарання, а також гуманізмом кримінального права.
Наведене дозволяє нам сформулювати таке визначення звільнення від покарання як кримінально-правового інституту. Звільнення від покарання як кримінально-правовий інститут — це зовнішньо оформлений структурний елемент галузі кримінального права (її Загальної частини), що
становить систему кримінально-правових
норм, які покликані цілісно регулювати
частину суспільних відносин, що виникають на різних етапах реалізації кримінальної відповідальності і зумовлені специфікою юридичного факту, що їх породжує.
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Постановка проблемы. В Украине
существует потребность совершенствования государственного управления национальной безопасностью (ГУНБ),
существенного повышения его эффективности. Верховная Рада приняла в
целом неплохой Закон Украины «Об
основах национальной безопасности
Украины», другие законодательные
акты в этой сфере, создан Совет национальной безопасности с целью их реализации, решения которого утверждаются указами Президента Украины.
Однако если проследить состояние реализации задекларированных в данном
законе национальных интересов и
борьбы с перечисленными угрозами
национальной безопасности, то можно
сделать вывод, что эффективность
ГУНБ есть достаточно низкой. В Украине не выполняется должным образом
Конституция, Закон Украины «О национальной безопасности Украины» и
другие законодательные акты, а также
распоряжения органов государственной власти, которые направлены на
обеспечение национальной безопасности (например, борьба с коррупцией
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и др.). Следует отметить, что это типичная проблема практически для всех
стран постсоветского пространства.
Она свидетельствует о серьезных проблемах в реализации управленческих
решений и ошибках управленческой
деятельности в сфере национальной
безопасности.
Анализ последних исследований
и публикаций. Свой весомый вклад в
процесс формирования теории управления национальной безопасностью
Украины сделали такие исследователи:
Г. Сытник один из первых осуществил
попытку совместить исследование в
сфере национальной безопасности и
государственного управления, систематизировал отечественный и зарубежный опыт и предложил определенные
модели ГУНБ [9; 10]; В. Липкан на основе основательного анализа разработал и предложил целое научное направление — нациобезопасноведение [4; 5]; В. Предборский осветил особенности ГУНБ в экономической сфере  [7];  В. Богданович,  М. Ежеев  и
И. Свида осуществили соответственное
исследование ГУНБ в сфере обороно-
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способности [2]; А. Юдин и В. Богуш
систематизировали знание об информационной безопасности государства и
его обеспечения [11] и др. Следовательно, сегодня появляются научные монографические и диссертационные исследования, которые обобщают наработку отечественных и зарубежных
ученых в этой сфере. Однако их недостатком остается общий теоретический
характер, узкие направления исследований, которые ограничиваются каким-то
отдельными сферами национальной
безопасности (военной, экономичес
кой, информационной). А вопрос эффективности ГУНБ остается до сих
пор неисследованным, поскольку измерять эффективность государственного
управления в целом и ГУНБ в частности достаточно сложно.
Учитывая это, на особое внимание
заслуживает Концепция общественной
безопасности (КОБ), которую разработали в основном генералы и офицеры
российской армии [6], и работы российского исследователя К. Петрова
(один из ее разработчиков) [8]. Они
предложили оригинальные исследования, где были представлены интересные модели и схемы относительно повышения эффективности ГУНБ. В отличие от других научных работ в этой
сфере, КОБ не просто содержит предложения относительно совершенствования государственного управления национальной безопасностью, а наглядно предлагает конкретные модели, которые могут повысить эффективность
государственного управления и государственной политики национальной
безопасности. Эти схемы и модели позволяют моделировать ГУНБ, процесс
разработки и реализации государственной политики национальной безопасности, а не только терроризировать по
этому поводу. Следует отметить также,
что КОБ базируется на новой парадигме безопасности общества, которая
учитывает приоритетность духовных

(энергоинформационных) факторов,
что по большей части игнорируется
отечественными и зарубежными исследователями. Положения КОБ изложены в больших по своему объему научных и научно-популярных работах. Автор в рамках научной статьи делает попытку очень кратко остановится на тех
положениях КОБ, использование которых могли б существенно повысить эффективность государственного управления национальной безопасности, давая при этом свои комментарии и оценки.
Целью статьи является исследование эффективности государственного
управления национальной безопасностью, опираясь на соответствующие
модели Концепции общественной безопасности, а также выявление и анализ
факторов, от которых эта эффективность зависит.
Изложение основного материала.
Основной показатель эффективности ГУНБ.
Эффективность  государственного
управления национальной безопасностью определяется в первую очередь
тем, удалось ли субъекту управления
достичь целей национальной безопасности, воздействуя на объект управления и среду, тем самым, обеспечив реализацию собственных национальных
интересов. Для определения эффективности политики безопасности, осуществляемого управленческого влияния, К. Петров предлагает соответствующую модель, согласно которой разница между задекларированной системой целей (вектор цели) государственной политики национальной безопасности и ее результатами (вектор текущего состояния) помогает обнаружить
вектор ошибки ГУНБ [8, с. 295]. Это
можно выяснить путем анализа соответствующей информации, которая
поступает из окружающей среды.
Выявление сбоев в процессе ГУНБ. Если
цели государственного управления в
сфере национальной безопасности не
достигаются, это свидетельствует, что
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на каком-то этапе мог происходить
сбой управленческой деятельности.
Важно обнаружить этот этап, проследить где этот сбой мог состояться, выяснить причины этого сбоя и принять
необходимые меры, относительно его
устранения. Его можно обнаружить
при помощи использования модели
КОБ — «полная функция управления»,
которая описывает циркуляцию информации в процессе управления от
формирования субъектом управления
вектора целей до завершения процесса
управления в семь этапов [8, с. 339].
Перечислим возможные ошибки в
процессе государственного управления
в сфере национальной безопасности с
точки зрения полной функции управления: проигнорировано, или не удалось обнаружить все факторы, которые
составляют угрозу или опасность национальной безопасности (1 этап); не распознана степень угроз существующих
факторов, их деструктивное влияние с
учетом опыта прошлого и осмысления
специфики современного момента
(2 этап); не были правильно определены цели ГУНБ относительно нейтрализации негативного фактора, сделаны
ошибки в определении их приоритетности достижения (3 этап); отсутствие
надлежащей стратегии (концепции, доктрины) национальной безопасности,
или сформирована ошибочная стратегия (концепция, доктрина) относительно осуществления управленческого
влияния на деструктивный фактор с
целью реализации поставленных целей
(4 этап); не построена надлежащая
управленская структура, способная эффективно нейтрализовать угрозы и
опасности национальной безопасности, осуществлять управляющий влияние с целью их нейтрализации, или
управленская структура за своим характером не отвечает определенному вектору целей (5 этап); отсутствует контроль за деятельностью структур ГУНБ,
нарушено обратную связь между субъ-
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ектом и объектом национальной безопасности, не сделана надлежащая
оценка между поставленными целями и
текущим состоянием их достижения, а
также отсутствуют соответствующие
воздействия на эти структуры, если они
не справляются с возложенными на
них заданиями (6 этап); структура ГУНБ
в общем выполняет свои функции и
справляется с возложенными заданиями, однако она не поддерживается в
должном дееспособном состоянии, не
происходит ее надлежащее финансирование, и она не обеспечивается необходимыми кадровыми, материальнотехническими, информационными и
другими ресурсами; или же структура
ГУНБ довела свою недееспособность,
поскольку она не справляется с поставленными целями и задачами, однако ее
продолжают поддерживать как определенный анахронизм, не реорганизуют,
не совершенствуют или не ликвидируют в случае необходимости, не создавая вместо нее новой, более совершенной управленческой структуры национальной безопасностью (7 этап).
Обнаружив на каком этапе состоялся сбой государственного управления,
необходимо принять необходимые
меры относительно исправления существующих недостатков и просчетов, и
тем самым повысить уровень эффективности ГУНБ.
Обеспечение устойчивости и стабильности относительно возмущающих факторов ГУНБ. Объективно существуют факторы, которые негативно
влияют на общество и дестабилизируют его, нарушают нормальных ход общественных процессов, препятствуют
достижению национальных интересов
и целей политики национальной безопасности. Поэтому следующим критерием эффективности ГУНБ является
способность адекватно реагировать на
дестабилизирующие влияния, чтобы
обеспечить возможность общественной системы опять вернуться в исход-
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ный режим после соответственного
возмущающего влияния, реализуя свои
национальные интересы, достигая цели
политики национальной безопасности.
Учитывая это, в КОБ предлагается соответствующая схема, которая позволяет обнаружить и осмыслить факторы,
которые могут стать причиной дестабилизации общества [8, с. 388]. Если
ГУНБ не может повернуть общество в
этот исходный (оптимальный) режим,
общественная система не развивается
устойчиво и стабильно, национальные
интересы не реализуются, цели политики национальной безопасности не
достигаются, а сама управленческая деятельность становится неэффективной. В таком случае субъект управления
не справляется с процессом управления
и испытывает неудачи, со всеми негативными последствиями для нации, государства, общества и его членов.
Причины дестабилизации общественной жизни бывают разными. В КОБ
отмечается, что они могут касаться не
только объекта управления и негативного влияния внешней и внутренней
среды, а также неадекватной деятельности самого субъекта управления, который собственно нарушил стабильный ход развития общества, что повлекло к возникновению чрезвычайных
ситуаций [8, с. 403]. Следовательно,
причинами потери устойчивости и стабильности могут быть как поведение
объекта управления и среды, так и субъекта управления национальной безопасностью. От успешного определения соответствующего источника дестабилизации и его устранения в значительной мере зависит также и эффективность ГУНБ.
Следует отметить, что идеального
состояния устойчивости и стабильности достичь трудно, практически невозможно. Общество состоит из живых
людей, а не из биороботов, которые
живут и бездумно действуют за четко
заданными программами и жесткими

установками. Жизнь всегда вносит свои
коррективы даже в наилучшие планы и
проекты. Также во время протекания
общественных и международных процессов всегда сталкиваются разные,
противоположные за своим характером
силы и интересы, возникают непредвиденные ситуации. Поэтому бывают отклонения от избранного политического курса, направленного на достижение
целей ГУНБ. Важно, чтобы эти отклонения не переходили за определенные
пределы, выход за которые составляет
угрозу национальной безопасности,
дестабилизируют общественную систему, и могут привести ее к разрушению и гибели. В теории национальной
безопасности речь идет об индикаторах национальной безопасности, определенные пороговые значения, выход
за которых порождает соответственно
риск-вызов-угрозу-опасность для нации и ее составляющих. А в Концепции общественной безопасности употребляется термин «балансировочные
режимы» [8, с. 317]. Так система стремится достичь определенной цели, в
процессе которой есть нижний и верхний допустимый предел отклонения от
этой цели, что определяет общее направление определенного политического курса. Выход за этот предел составляет угрозу для безопасности общества и государства, поскольку она
способна нарушить устойчивость и
стабильность их жизнедеятельности.
В процессе управленческой деятельности временами возникает потребность коренного изменения избранного курса, переход на другой режим функционирования системы в соответствии с новыми историческими
условиями. Эти изменения могут происходить эволюционными (путем постепенных количественных изменений) или революционными (путем качественного скачка) средствами. В философии употребляется понятие диалектика количественных и качествен-
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ных изменений, когда постепенно происходят количественные изменения,
которые достигают определенного
момента, когда система переходит из
одного режима функционирования на
другой. В КОБ употребляется термин
«маневры», которые различают на
«слабые», то есть такие, которые растянуты во времени, и «сильные», когда
изменения происходят в короткие сроки [8, с. 320]. Так «слабые маневры» по
большей части происходят путем постепенных реформ, а «сильные маневры» быстро, часто во время революции, и охватывают все сферы общества, в результате чего оно переходит на
другой режим своего существования.
Эти маневры могут быть тесно связаны
между собой. Так сначала осуществляются «слабые маневры», достаточно
протяженные во времени, а позже
применяют «сильные маневры», которые завершают формирование новых
общественных структур и приводят к
образованию принципиально другой
общественной системы.
Такие «маневры» бывают позитивными, поскольку они позволяют адаптироваться к изменениям общественного развития, которые порождены
объективно предопределенным историческим процессом. А также негативными, когда против страны сначала
осуществляют «слабые маневры», постепенно втягивая ее в разные формы
зависимости, после чего создают такую
ситуацию, когда в действие вступают
«сильные маневры», и эту страну могут
перевести в другой, подчиненный для
нее режим существования. Другой пример наглядного использования «маневров»: сначала общество бросают в одну
крайность, и когда определенный процесс доведен до абсурда, тогда благодаря соответствующим маневрам его переводят в другую крайность, в противоположное к этому состояние. Распознавание таких негативных «маневров» и
их своевременная нейтрализация по-
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зволяет значительно повысить эффективность ГУНБ.
Формирование долгосрочных стратегий
ГУНБ и обеспечение развития и прогресса.
Эффективность ГУНБ можно повысить при условиях реализации стратегии, которая должна быть рассчитана
на 50–100 и больше лет, а также необходимости постоянного анализа текущих и долгосрочных последствий, к
которым может привести реализация
отдельными государствами или влиятельными социальными группами их
стратегий относительно целой страны.
Без формирования долгосрочных стратегий национального развития обеспечить на должном уровни национальную безопасность в современном мире
практически невозможно. С другой
стороны, кроме независимости, устойчивости и стабильности, важным приоритетом ГУНБ является обеспечение
сбалансированного развития и прогресса общества, как стратегического
жизненно важного национального интереса. Если общество и государство
не развивается, тогда происходят обратные процессы — деградация и вырождение. Следовательно, эффективность ГУНБ предопределена также необходимостью обеспечения последующего развития общества. Для этого нужно учитывать не только современное
состояние общества, а также его предыдущее развитие и возможны варианты
последующего развития в будущем.
Поэтому оптимальной и эффективной является такая модель КОБ, которая учитывает причинно-следственные
связи за соответствующей траекторией
развития:
прошлое-настоящее-будущее, а также прямые и обратные связки
между субъектом управления и объектом управления и средой. К. Петров эту
модель изобразил схемой предикторкоректор, которая отличается от схемы
программного управления, где игнорируются причинно-следственные и
обратные связки, а также программно-
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адаптивного управления, где учитываются обратные связи, причинно-следственные связи между прошлым и настоящим, однако игнорируется возможные варианты будущего, которые
могут эти связи спроектировать при
последующем своем развитии [8, с. 486].
В действительности, зная причины и
условия возникновения общественных
процессов, какие исторические этапы
они прошли в своем развитии, не так
уже трудно спрогнозировать к каким
реальным последствиям может привести последующее развитие этих процессов в будущем, и на этой основе строить долгосрочную политику национальной безопасности.
Предложенная схема управления
базируется на основе прогнозирования
системы исходя из информации о ее
прошлом поведении, текущем состоянии развития и влияния среды. Идет
речь об анализе состояния объекта
управления и среды, которые охватывают не только прошлое и настоящее, а
также вероятные параметры (показатели, критерии) из будущего. Это позволяет системе (субъекту) управления реагировать не только на уже существующие отклонения от идеального режима
(как это уже описывалось выше при характеристике «маневров» и «балансировочных режимов»), а также те отклонения, которые могут возникнуть в процессе последующего развития и имеют
потенциальные тенденции к своему
осуществлению. Сквозь призму прогнозируемого будущего нужно выстраивать прямые и обратные связки между
объектом управления и средой.
Такая схема управления позволяет
значительно повысить эффективность
ГУНБ, поскольку она проводит к минимуму расхождение между факторами
негативного влияния и управляющим
влиянием. То есть не успела система
дестабилизации национальной безопасности осуществить свой деструктивное возмущающее влияние на об-

щество, как оно уже заранее учтено.
Поэтому не нужно тратить время на
поиски путей, сил, средств и методов
относительно его нейтрализации, которые часто осуществляются методом
проб и ошибок, колебания с одной
крайности к другой, что в конечном
счете приводит к существенным ошибкам и сбоям ГУНБ. Эта схема позволяет
экономно использовать имеющиеся
ресурсы системы национальной безопасности для повышения запаса стойкости управления и повышения продуктивности системы национальной
безопасности при достижении целей
ГУНБ. Она работает таким образом:
осуществляется прогноз развития системы, в соответствии с этим прогнозом
определяется и начинается движение
для достижения определенных целей.
При этом одновременно непрерывно
оценивается состояние системы. И если
происходит какой-то сбой ГУНБ, отклонение от избранного курса, тогда
может осуществляться корректировка
не только методов и способов достижения целей, а также и самих целей. Для
этого делается новый прогноз, учитывая при этом появления новых факторов, после чего опять начинается движение к новой цели. И такой режим
работы за указанным алгоритмом повторяется постоянно и непрерывно,
пока не будут достигнуты цели ГУНБ и
политики национальной безопасности.
Модель выбора стратегии развития нации и ГУНБ [8, с. 414]. Именно прошлое делает наиболее вероятным выбор,
который является логическим продолжением предыдущего хода исторического процесса страны, определенного
причинно-следственного ряда, начало
которому было положено десятки, сотни лет тому назад. То есть существуют
какие-то причины в прошлом, которые
проектируются и делают наиболее вероятным именно соответствующие последствия на будущее, которые в значительной мере предопределяются пре-
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дыдущим ходом событий, что определяет инерцию движения данной системы, ее эволюцию в определенном заданном направлении. Однако это не
значит, что выбор будущего всегда и
однозначно определяется прошлым.
Именно в настоящем времени субъект
управления может осуществить правильный (или неправильный) выбор, и
изменить негативную инерцию общественного развития. Такая возможность
в целом существует, хотя она есть сравнительно низкой, однако в принципе ее
реализация возможна. Для этого необходимо высокое качество управления,
чтобы реализовать правильный выбор и
изменить состояние дел на лучше для
своей нации, преодолевая негативный
багаж прошлого. Для этого нужно приложить чрезвычайные усилия как субъекту, так объекту управления.
Следует отметить сильную сторону
Концепции общественной безопасности по сравнению с другими концепциями и теориями национальной безопасности, которая апеллирует к вопросам нравственности. Так в КОБ
центральной проблемой выбора своего
будущего развития, которое отдельный
человек, нация или человечество в целом делает, является проблема выбора
между добром и злом. Поэтому так важно уметь различать добро от зла, выбирать добро и отбрасывать зло. Невозможно совместить и согласовать добро
и зло, между ними всегда нужно делать
выбор. А выбрав добро, нужно двигаться вперед, эволюционируя в направлении его утверждения. Именно морально-этические аспекты определяют эффективность ГУНБ, если брать его в
долгосрочную перспективу. Что посеешь, то и пожнешь. Зло порождает новое и еще больше зло. В результате разрастания зла начинаются локальные,
региональные и мировые войны, в которой погибают десятки миллионов
людей, могут прекратить свое существование отдельные государства и даже
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целые народы. Поэтому нужно уметь
различать добро от зла, понимать его
проявления, вести борьбу против зла,
не опускаясь в тоже время в этой борьбы к его уровню, а также разорвать порочную практику выбора между большим и более малым злом. Выбор должен делаться между добром и злом, а не
между меньшим и большим злом.
Духовность и нравственность как основа
выбора стратегии ГУНБ. Выполнение
морального закона и Божьих заповедей
является определяющим условием эффективности ГУНБ, поскольку именно
Бог осуществляет общее руководство
Вселенной. А это значит, что за их выполнение личность, общество (народ)
и государство получает помощь и поддержку Высших сил, а за их нарушение
они испытывают наказание. Поэтому
К. Петров прав, когда предлагает учитывать не только международный региональный и глобальный уровень, а также вселенский уровень. В частности он
выделяет «Иерархически Наивысший
(то есть наивысшего, что существует во
Вселенной) все-Объемное (что охватывает всю Вселенную в целом: людей,
общество, биосферу, техносферу, техносферу, Землю, Космос) Управление
(ИНВОУ), которое осуществляет Тот,
Кого во все времена люди называли
Богом» [8, с. 395]. Под ИНВОУ следует
рассматривать управление самого БогаТворца всего видимого и невидимого
мира, который выступает основным
субъектом управления вселенскими,
глобальными, естественными и общественными процессами. Поэтому, согласно КОБ, при осуществлении ГУНБ
кроме субъекта, объекта управления и
внутренней и внешней среды нужно
также учитывать ИНВОУ, которое осуществляет Бог.
Следует отметить плодотворное направления научных исследований российских ученых, которые в отличии от
западной науки, что базируется на неопозитивизме, учитывают также сущест-
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вование этого определяющего уровня
объективно существующей реальности
мироздания. Так, например, кроме
К. Петрова, О. Анисимов в «Методологии безопасности», основываясь на философии Гегеля, предлагает использовать в теории национальной безопасности метасистемный метод, который
учитывает также влияние Универсума
(Космоса и трансцендентной надсистемы) [1]. Такой позиции придерживаются также украинские ученые. Так,
В. Крутов обосновывает необходимость
построения новой духовной парадигмы
национальной безопасности [3], а
В. Липкан предлагает использование в
теории национальной безопасности
метода биоэнергодетермизима, который определяет приоритетность духовного фактора в обеспечении национальной безопасности и может послужить основой для синтеза религиозных
и научных знаний [5].
Земля существует во Вселенной, а
не в вакууме, потому она не является
изолированной от вселенских, космических процессов, которые также
управляются, а не протекают стихийно.
Игнорирование  Высшей  иерархии
управления Вселенной и нашей планетой Земля как определяющего фактора
национальной безопасности страны
может иметь крайне негативные последствия для ее обеспечения, угрожает
свести на нет все государственное
управление в этой сфере. Поэтому,
можно согласится с К. Петровым, что
теория государственного управления
общественной безопасностью не может игнорировать ИНВОУ. Особенно
в условиях изменения климата, смещения полюсов, таяния ледников и увеличения уровня мирового океана, активизации сейсмической активности, сдвигов земной коры, наложения экономических, общественно-политических,
цивилизационных и соответствующих
естественных циклов, которые способны спровоцировать кризис такого мас-

штаба, с которым человечество еще не
встречалось в своей истории. Совокупность вышеперечисленных факторов
не случайное совпадение, а реализация
определенного сценария, который пишется и реализуется ИНВОУ. С целью
выживания человечества в целом и отдельного народа в частности, в соответствии с этими процессами, нужно делать необходимые коррективы также в
государственное управление национальной безопасностью. В этом случае,
система национальной безопасности
Украины получит в свое распоряжение
дополнительные возможности и преимущества перед аналогичными системами других стран.
Комплексность ГУНБ. Подводя итог
весь вышесказанный, следует отметить, что эффективность ГУНБ зависит также от его комплексности и системности за схемой, которую предлагает КОБ, когда субъект управления
должен отслеживать одновременно
семь составляющих управленческой
деятельности [8, с. 327]:
1. Это состояние объекта управления, его интересы и потребности, как
текущие, так и долгосрочные, поддерживать обратной связь с ним, отслеживать его реакцию на управляющие влияния и в случае потребности корректировать их.
2. Субъект управления должен принимать во внимание свое собственное
состояние: работоспособность, поддерживать необходимый уровень духовности, нравственности и профессионализма, способность повышать свою
квалификацию, осуществлять целеустремленную работу относительно
подбора и расстановки кадров, создания условий для их роста, продвижения
на руководящие должности работников в зависимости от их достижений и
личных качеств.
3–4. Наблюдение за состоянием соседних взаимодействующих объектов и
состоянием внутренней и внешней сре-
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ды, распознавать их негативные и позитивные влияния, нейтрализуя угрозы
национальным интересам та деятельность системы дестабилизации национальной безопасности, защищать национальные ценности, выстраивать благоприятную внешнюю и внутреннюю
среду, прежде всего с соседними объектами и ведущими геополитическими игроками мира, устанавливать с ними дружеские или партнерские отношения.
5. Отслеживание состояния управленской структуры, насколько она качественно справляется с поставленными
перед ней заданиями, выполняет свои
функции, должным образом функционирует, укрепляется ее потенциал,
обеспечена ли она на должном уровне
материально-техническими, финансовыми, информационными и человеческими ресурсами, и наращиваются эти
ресурсы в соответствии с новыми заданиями, обстоятельствами и условиями.
6. Выполнения норм и указаний более высших структур управления, прежде всего ИНВОУ, а также международных и региональных структур, к которым страна добровольно входит и
взяла на себя соответствующие обязательства.
7. И последнее, это умение различать добро от зла, выбирая добро и отбрасывая зло, владея соответствующими знаниями и методологией, которые
базируются на христианских духовных
приоритетах.
Выводы. В соответствии с КОБ,
эффективность государственного уп
равления национальной безопасностью зависит прежде всего от состояния реализации национальных интересов, достижения целей ГУНБ и политики национальной безопасности.
Обеспечить эффективность ГУНБ
можно прежде всего за помощью:
1. Надлежащего выполнения государством своих функций: умение распознавать факторы влияния на систему
национальной безопасности; форми-
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рование стереотипа распознавания
этих факторов на будущее; определение вектора целей управления относительно обнаруженных факторов, в случае выявления нового фактора, формирования относительно него вектор
цели и включения его в общий вектор
целей; формирование концепции
управления (стратегии) относительно
нейтрализации негативных факторов,
которые порождают угрозы и опасности; формирование и организация
организационной  (управленческой)
структуры ГУНБ ради реализации этой
концепции (стратегии); осуществление
соответствующей деятельности и
контроль за ней, оценка ее деятельности; ликвидация неэффективных управленческих структур, поддержка и совершенствование эффективных управленческих структур ГУНБ для их последующего использования.
2. Обеспечение устойчивости и стабильность развития нации и ее составляющих (личности, общества и государства) путем адекватного реагирования на внутренние и внешние деструктивные влияния, которые нарушают эту
стабильность, способность вернуться
после этих возмущающих влияний в
исходный оптимальный режим функционирования системы национальной
безопасности, направленного на достижение целей и приоритетов ГУНБ,
удержание и развитие общества в допустимых пределах, используя «балансировочные режимы», а также «маневры»
с целью совершенствования общественной системы и распознавания и
нейтрализации соответствующих «маневров» со стороны системы дестабилизации национальной безопасности.
3. Построения оптимально модели
ГУНБ, которая учитывает причинноследственные связки за соответствующей
траекторией развития: прошлое-настоящее-будущее, а также прямые и обратные
связки между субъектом управления и
объектом управления и средой, обеспе-
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чение тем самым развитие и прогресс нации и ее составляющих.
4. Определение  морально-этических проблем как определяющих у деятельности ГУНБ, умения различать добро от зла и делать выбор в интересах
добра, руководствуясь христианскими
принципами, обеспечение соответствия между целями и средства их достижения, непризнание стратегии «цель
оправдывает средства» как основы долгосрочной политики национальной
безопасности.
5. Налаживание синхронного функционирования и подчинение ГУНБ
Высшей иерархии управления Вселенной, построение такой общественной
модели, когда субъект управления ставит

интересы объекта управления выше, чем
свои собственные и осуществляет ради
этого свою деятельность ради реализации национальных интересов и защиты
духовных национальных ценностей.
6. Умение субъекта управления в
процессе ГУНБ одновременно удерживать в поле своего зрения: положение
объекта управления, свое собственное
состояние и состояние окружающей
среды, положение соседних взаимодействующих субъектов и их влияние
на собственную систему, указания или
ограничения вышестоящих субъектов
управления, различения добра и зла на
основе определенной методологии и
делать определяющий, правильный и
конечный выбор.
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Постановка проблемы. Длительный политико-экономический кризис в
Украине не позволяет решить проблемные вопросы в секторе здравоохранения, переживающем далеко не лучшие времена. Данная ситуация характеризуется растущим уровнем недовольства как пациентов, не получающих
качественной медицинской помощи,
так и медицинских работников, труд
которых стал низкооплачиваемым и непрестижным в государстве. Конституция Украины декларирует бесплатную
медицинскую помощь, но в реальности
бюджетное финансирование ориентировано только на возможности бюджета и совершенно не соответствует реальным потребностям отрасли.
Анализ последних исследований
и публикаций. Вопросы развития пар
тнерства государства и частного сектора исследовали такие ученые как
И. Брайловский,  Н. Бутенко,  Ю. Залознова,  О. Крутий,  К. Павлюк,
В. Пальчук, И. Петрова и другие уче-

ные. Целый ряд отечественных исследователей отмечают, что сейчас в Украине в целом сформировано правовое
пространство для функционирования
системы публичного диалога [7] как инфраструктурной основы публичночастного партнерства.
Целью статьи является исследование современного состояния и проблем развития механизмов публичночастного партнерства в системе здравоохранения Украины и обоснование направлений совершенствования институциональных принципов реализации
механизмов публично-частного партнерства в нормативно-правовой сфере.
Изложение основного материала.
Современная украинская система здравоохранения является государственной
собственностью и ориентирована на
фрагментированные управление и
услуги, сосредоточенные на лечении
острых случаев при минимальной профилактике без ориентации на потребности населения. Данная система с раз-
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витием независимости Украины заменила собой советскую систему Семашко (базировавшуюся в первую очередь,
на профилактике заболеваний и диспансеризации хронически больных) в
условиях острой бюджетной недостаточности финансирования отрасли охраны здоровья, отсутствия современных методов коммуникации, недостаточно развитых медицинских технологий. Наша система здравоохранения
де-факто игнорирует международные
тенденции модернизации и улучшения
системы здравоохранения (например,
предлагающие пространство для инициатив частного сектора), демонстрирует управленческую неспособность в
таких инновационно важных областях,
как информационные технологии. Существует много доказательств того, что
система характеризуется неэффективным использованием средств, что приводит к появлению массовой коррупции в медицине [8, с. 14].
Несогласованность действий и отсутствие совершенных механизмов
управления системой здравоохранения
на государственном уровне приводит к
тому, что:
1) превентивное первичное медицинское обслуживание, необходимое
для решения проблемы неинфекционных болезней, недостаточно развито;
2) система здравоохранения всех
уровней используется без четкого определения функций и координации
различных услуг;
3) методы управления человеческими ресурсами реформированы;
4) происходит неэффективное использование средств, что приводит к возникновению коррупционных рисков;
5) информационная система управления основывается на использовании
бумажных носителей и очень плохо
развита;
6) управление учреждениями здравоохранения возложено на органы
местной власти без четкого определе-
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ния обязанностей, что приводит к дуб
лированию и фрагментации [5, с. 3–4].
Таким образом, отсутствие координации во взаимоотношениях медицинских субъектов охраны здоровья государственной и частной форм собственности, конкурентного поведения страховых организаций и медицинских учреждений, приводит к тому, что гарантии предоставления гражданам доступной медицинской помощи становятся
невозможными.
Справедливо, что после длительных
дискуссий в Украине в 2012 году началась реформа здравоохранения, которая
законодательно закрепила переход от
устаревшей, несоответствующей современным реалиям и общественно-экономическому развитию системы к национальной модели здравоохранения, ориентированной на удовлетворение объективных потребностей населения в качественной медицинской помощи.
В 2015 году Стратегической совещательной группой (в которую готовили
ведущие зарубежные и отечественные
эксперты по вопросам реформирования системы здравоохранения в Украине) был сформировано конечный вариант Национальной стратегии реформирования системы здравоохранения в
Украине. Она была разработана на
ближайшие 5 лет (2015–2020 гг.) и направлена на структурное обновление
системы здравоохранения, заключающееся в разделении медицинской помощи по ее направлениям, создании
модернизированной системы управления государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения,
учитывая потребности общества в медицинском обслуживании.
Приоритетным вектором развития
первичной медицинской помощи, с
учетом направления семейной медицины, является внедрение новых механизмов по управлению медицинскими картами пациентов, свободного выбора
пациентом собственного семейного
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врача первичного уровня, а также совершенствование инструментов по
предоставлению вторичной медицинской помощи с дифференциацией учреждений здравоохранения вторичного уровня, в том числе на больницы
интенсивного, планового, восстановительного лечения, хосписы. В условиях
провозглашенной
децентрализации
осуществлялись процессы формирования единой, но базирующейся на местном самоуправлении сети экстренной
медицинской помощи во всех регионах
украинского государства. Особое внимание было уделено интеграции системы стандартизации в сфере здравоохранения, то есть государственным социальным нормативам и отраслевым
стандартам, призванным обеспечить
коренные преобразования постсоветской системы здравоохранения.
Следует заметить, что в регионах
Украины состоялись презентации проекта Стратегии, на которых эксперты,
врачи и общественные лидеры могли
предложить свои идеи и поделиться
мыслями, некоторые из которых отразились в конечном варианте Стратегии.
Однако множественные критические
замечания экспертного сообщества так
и не были учтены, в том числе и по совершенствованию применения в здравоохранении такого эффективного
современного инструментария как публично-частное партнерство.
Следует отметить, что на пути разработки национального публичночастного партнерства в здравоохранении актуальным является изучение
опыта европейских стран по вопросам
нормативно-правового  обеспечения
ПЧП. Сегодня международные организации и правительства стран Европы
совместными усилиями формируют
общеевропейскую нормативную базу
для сферы ПЧП. Так, в последние годы
странами Евросоюза принят ряд регламентирующих положений в сфере
ПЧП, которые могут использоваться

при формировании законодательства
по вопросам ПЧП в сфере здравоохранения Украины [3, с. 106].
Сегодня внедрение механизмов публично-частного партнерства в Европе
касается почти всех направлений медицины, в частности:
1) предоставления
медицинских
услуг и обеспечения качественного диагностирования пациентов;
2) применения
инновационных
процессов в распространении новых
препаратов;
3) проектирования, строительства,
эксплуатации и управления инфраструктурой медицинских учреждений,
новой медицинской техники;
4) немедицинских услуг, в частности,
по охране медицинских учреждений;
коммунально-хозяйственных услуг;
5) организации питания в медицинских учреждениях;
6) сбора, обезвреживания, транспортировки и размещения медицинских отходов;
7) обеспечения своевременной и качественной транспортировки больных;
8) совершенствования  системы
управления в медицинских учреждениях;
9) модернизации систем электронного учета;
10) обеспечения квалификационного  обслуживания  оборудования
медицинской техники и информационных систем (телемедицина, электронная регистратура, медицинские
карты и др.).
В целом ученые различают несколько видов привлечения частных партнеров в обеспечение развития системы
здравоохранения:
1) предоставление частному партнеру некоторых функций и полномочий
соответствующих государственных органов (в большинстве случаев в форме
концессий);
2) непосредственно публично-частное партнерство в институциональной
форме.
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Законом Украины «О публичночастном партнерстве» [10] предусмотрена передача объектов государственной собственности частному партнеру
по условиям договора ПЧП, но такие
объекты должны вернуться в государственную собственность по окончании
срока договора партнерства. Права собственности на объекты, которые были
достроены, перестроены, реконструированы в соответствии с договорами,
подлежат возврату государственному
партнеру. Законодательство предусматривает предоставление государственной поддержки проектам ПЧП путем
предоставления государственных гарантий; финансирования за счет
средств государственного или местных
бюджетов и других источников в соответствии с общегосударственными и
местных программ [5, с. 9].
Бесспорно, успешность проектов
публично-частного партнерства зависит не только от величины расходов
бюджета, а, скорее всего, обусловлена
основательным экономическим расчетом участия частного партнера в проекте. Ведь частные компании не могут
иметь исключительно благотворительную цель — улучшение здраво
охранения. Подготовка обоснования
участия в проекте обычно учитывает
анализ таких факторов возможностей:
получение доступа на новые рынки,
расширение дистрибьюторских каналов, усиление надежных деловых связей с государственными структурами,
поддержание стабильного экономического развития новых рынков и тому
подобное [15, с. 107].
При внедрении ПЧП в области
здравоохранения украинского государства следует уделить особое внимание
возможным рискам, в частности:
1) административные барьеры и
бюрократические преграды;
2) злоупотребление и коррупция;
3) недостаточность правового регулирования;
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4) чрезмерный контроль власти за
деятельностью частных партнеров;
5) несогласованные действия и решения власти;
6) высокая стоимость управления;
7) нестабильная политическая си
туация;
8) действующая система налогообложения;
9) инертность в работе органов
власти;
10) ненадлежащая координация отношений государственных и частных
партнеров;
11) отсутствие высококвалифицированных и авторитетных специалистов на
всех уровнях управления (особенно на
местном) и информационной политики
в отношении социально-экономических
преимуществ применения ПЧП [11].
Процесс инвестирования государственного и частного сектора в проекты,
касающиеся здравоохранения, является
прерогативой развития современной
политической деятельности страны в
сфере экономики и здравоохранения,
гарантирующие постоянный экономический рост и формируют антикризисные механизмы.
Министерством здравоохранения
Украины на данном этапе реформирования системы здравоохранения планируется привлекать частные инвестиции
для развития медицинских учреждений
и подготовить пилотные проекты на
региональном уровне, разработать и
применить совершенные инструменты
развития ПЧП для бизнеса.
Рабочая группа, в состав которой,
кроме специалистов Минздрава, входят
инвестиционные эксперты Европейской экономической комиссии ООН,
Всемирного банка и ЕБРР, определила
для себя следующие задачи:
1) разработать и предоставить учреждениям здравоохранения типовые модели публично-частного партнерства,
чтобы они имели возможность инициировать инвестиционные проекты;
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2) определить основные виды медицинской помощи и профили медицинских учреждений, требующих привлечения инвестиций частного сектора;
3) выбрать несколько пилотных
проектов в различных регионах и различных сферах здравоохранения;
4) создать дорожную карту действий для сторон публично-частного
партнерства в пилотных проектах: от
инициирования проекта до заключения договора о публично-частном
партнерстве;
5) разработать типовые формы документов и инициировать изменения в
действующее законодательство, в случае необходимости. [9].
Однако основным препятствием
для практического запуска инвестиционных проектов на основе ПЧП, особенно на региональном и местном
уровнях, является отсутствие кадрового
обеспечения с соответствующим уровнем методологической и методической
подготовки. Деятельность работников
структурных подразделений, отвечающих за сферу инвестиционной деятельности, направлена, прежде всего,
на перераспределение бюджетных
средств, выделенных на инвестиционную деятельность, а не на создание благоприятных условий для привлечения
частного капитала в реальный сектор
экономики [13].
Многолетний опыт и широкий
спектр применения публично-частного
партнерства свидетельствует о том, что
успешность и эффективность таких
проектов зависит от наличия и взаимодействия следующих обязательных
компонентов:
1. Политическая воля для внедрения
механизма публично-частного партнерства, законодательное и регуляторное
поле, обеспечивающие стимулирование
и результативность действия ПЧП.
2. Отбор и структурирование проектов, приоритетных для общенационального и местного развития, а также

привлечение высококвалифицированных специалистов и проектной группы,
необходимой для подготовки проекта.
3. Стабильный поток доходов на основе финансовой жизнеспособности
проекта и взвешенное распределение
рисков между партнерами в зависимости от того, кто из партнеров лучше
управляет рисками и минимизирует их
действие.
4. Привлечение частного финансирования (как местного, так и иностранного), удовлетворяющего инвестиционные потребности проекта на всех
этапах его реализации [4, с. 77].
Разнообразие форм публичночастного партнерства позволяет широко использовать возможности частного
капитала в решении государством многих проблем в сферах производства общественных благ и предоставления публичных услуг. В названных сферах
государство не может отказаться от своего присутствия и для разрешения противоречий между ограниченными возможностями государственного бюджета и необходимостью во вложении капитала для обеспечения воспроизводства и развития объектов стратегической и социальной значимости этих
сфер использует публично-частное
партнерство [6, с. 22].
Безусловно, развитие взаимодействия
государственного и частного сектора в
сфере здравоохранения позволит улучшить ситуацию путем оптимизации
бюджетных расходов, повышения эффективности вложения средств, использования ресурсов и управления, создание
условий для стабильного улучшения оказания медицинских услуг, стабильности
функционирования всей системы [10].
Однако следует учитывать возможные риски, которые могут препятствовать модернизации системы здравоохранения. К рискам и препятствий для
успешного практического внедрения
проектов ПЧП на данном этапе прежде
всего относятся:
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1) возможности неэффективного
управления со стороны частного партнера имуществом, предоставленным
государственным партнером для выполнения условий договора, несвоевременного ввода в эксплуатацию предмета договора и его несоответствия критериям, предусмотренным договором;
2) неуверенность частных партнеров по выполнению своих финансовых обязательств в долгосрочных проектах из-за того, что государство не может гарантировать минимальный объем потребления товаров или услуг и
установления цен (тарифов) на изготавливаемые товары или услуги, предоставляемые частным партнером, на
уровне, соответствующем экономически обоснованным затратам на их изготовление или предоставления и обеспечивающем окупаемость инвестиций;
3) отсутствие в Бюджетном кодексе
возможности обеспечения компенсации убытков частного партнера, связанных с несоответствием спроса на
товары и услуги запланированным показателям, невыполнением государством обязательств по договорам ПЧП,
возмещением разницы в тарифах и
тому подобное;
4) отсутствие гарантий выполнения
финансовых обязательств по проектам
ПЧП на весь срок их реализации со
стороны государства, связанных с ежегодным утверждением бюджета и корректировкой бюджетных программ;
5) отсутствие налоговых и таможенных льгот для реализации проектов
ГЧП, снижающее их привлекательность для частных партнеров при наличии таких льгот для других форм государственного стимулирования инвестиционной деятельности;
6) возможность изменения нормативной базы, в частности, внесение изменений в налоговое и регуляторного
законодательства, изменения стандартов качества (повышение требований) к
товарам и услугам, которые предостав-

74

ляются частным партнером по условиям договора, вызвающие существенное
изменение условий участия частных
партнеров в проектах;
7) отсутствие уверенности частного
партнера в ведении равноправного диалога с государством, возможности защиты своих интересов в системе правосудия, возможности требовать от государства выполнения обязательств и
компенсации понесенных потерь из-за
невыполнения обязательств;
8) отсутствие гарантии получения
частным партнером от органов исполнительной власти или органов местного самоуправления разрешительных
документов и согласований, необходимых для выполнения условий договора,
в том числе получения права пользоваться земельным участком, необходимым для выполнения условий договора;
9) наличие высокого уровня коррупции в органах власти, приводящего
к удорожанию проектов ПЧП для частного партнера [13].
В то же время можно утверждать,
что эта проблема не является принципиально непреодолимой. В частности,
при запуске первых реальных концессионных договоров и надлежащего
выполнения государством взятых на
себя обязательств можно прогнозировать постепенное удешевление концессионных договоров до общемировых уровней.
К сожалению, развитие Концепции
публично-частного партнерства в здравоохранении Украины не является приоритетным вопросом государственной
политики.
Но с учетом того, что проблема поиска источников финансирования и
уменьшения дефицита бюджетных
средств все более актуальна для Украины, а ПЧП открывает новые возможности для использования альтернативных
частных источников финансирования,
позволяя при этом вовремя реализовывать важные и срочные проекты, был
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принят ряд законов регулирующих отношения между частным партнером и
публичной властью.
Внегосударственное финансирования позволяет формировать финансовые массивы для модернизации, при
этом не используя бюджетные средства. Применение инновационных механизмов в реализации государственных
проектов в сфере здравоохранения на
основе ПЧП расширяет возможности
совершенствования государственной
социальной политике в здравоохранении. Частный сектор гарантирует финансовые поступления в ПЧП, имеет
свои особенности и по характеру своей
деятельности отличается от государственного и корпоративного. Финансирование проектов ПЧП обычно происходит за счет частного бизнеса и государственных средств, однако не исключена возможность частичного или даже
полного финансирования возможными пациентами.
К сожалению, позволить себе участие в ПЧП на данный момент могут
только  крупные  инвестиционные
фонды, связанные с государством, финансировать реализацию проекта могут, в основном, государственные банки. Если не будет налажена система
механизмов совершения сделок и не
разработаны инструменты эффективного управления проектами, то даже
при совершенном законодательства
ПЧП в Украине будет существовать
разве что в виде реализации отдельных уникальных проектов.
Следует отметить, что большую
часть крупных ПЧП-проектов можно в
целом назвать успешными: даже если
возникают проблемы, то их всегда
можно решить, так как проектов немного и к ним обычно проявляется повышенное внимание власти.
Хорошим примером такого партнерства служит областной центр Винница ( выходцами из которого являются и Президент и Премьер-Министр

Украины), где на базе больницы скорой
помощи создан открытый диагностический центр для обслуживания жителей города. Также стоит обратить внимание на пример клиники «Обериг» и
ее партнеров. Например, НМАПО имени П. Л. Шупика и фирмы «Карл
Шторц». Ими организован международный тренинговый центр «Эндофорс» для специалистов хирургического профиля, желающих овладеть методикой эндоскопических, лапароскопических вмешательств, получая уникальную возможность учиться этому на
современных манипуляторах. Также в
клинике проходят научно-практические конференции с мастер-классами,
куда обычно приглашают специалистов из Европы [5, с. 15].
Дополнительными стимулами для
привлечения частных партнеров могут
быть следующие преференции: предоставление государством налоговых
льгот и изменение сроков их уплаты;
субсидирование инвесторов из государственного бюджета на оплату определенной доли процентов по банковским кредитам; предложения со стороны государства по привлечению частного инвестора в программы государственного кредитования; упрощенные
процедуры получения кредита для социального инвестирования; формирование пилотных инвестиционных площадок и медицинских технопарков; создание кластеров здравоохранения по
платформе ГЧП [3, с.107].
Сегодня уже создана Национальная
служба здоровья Украины (НСЗУ), которая призвана:
1) реализовывать государственную
политику в сфере государственного
финансирования медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий;
2) проводить мониторинг, анализ и
прогнозирование потребностей населения в медицинских услугах и лекарственных средствах;
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3) выступать заказчиком медицинских услуг и лекарственных средств по
программе медицинских гарантий;
4) разрабатывать проекты программ
медицинских гарантий, вносить предложения по тарифам и корректирующим коэффициентам;
5) заключать, изменять и прекращать договоры на медицинское обслуживание населения и договора о реимбурсации;
6) обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения;
7) принимать меры, гарантирующие целевое и эффективное использование средств по программе медицинских гарантий, в том числе меры
по проверке соблюдения поставщиками медицинских услуг, требований,
установленных порядком использования средств этой программы и договоров о медицинском обслуживании
населения;
8) контролировать качество услуг,
предоставляемых пациенту в медицинском учреждении в соответствии с подписанным договором. Если речь идет о
врачебной ошибке, то контроль остается за минздравом [14].
Национальная служба здоровья Украины сформирована для полной модернизации системы финансирования
системы здравоохранения и подчинена
Кабинету Министров Украины. Однако, современная система бюджетирования здравоохранения Украины создает
высокие финансовые риски для ПЧП,
связанные с короткими (годовыми)
бюджетными циклами планирования и
их ежегодной процедурой утверждения, которая нередко излишне затягивается. С целью уменьшения финансовых рисков можно предусмотреть возможность привлечения механизма проектного планирования и проектного
финансирования проектов ПЧП, что в
значительной мере будет способствовать заинтересованности частных оте-
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чественных и иностранных инвесторов
к участию в ГЧП [5, с. 10].
Следует заметить, что в современных условиях развития в украинском
государстве сложилась парадоксальная
ситуация. С одной стороны, имеющийся дисбаланс между государственными
обязательствами и реальными финансовыми потоками оказывает разрушительное воздействие на всю систему
здравоохранения. Финансирование в
реальном выражении уменьшается,
средства направляются в первую очередь на оплату труда и коммунальных
услуг. Такая политика финансирования
здравоохранения типична для государств, бюджетные возможности которых сокращаются. Это требует устранения диспропорций, которое, вполне
возможно на основе действующего законодательства [2, с. 4].
Не менее важной является проблема
отсутствия навыков проектного подхода у персонала, неготовность к партнерским отношениям с бизнесом, распространенности бюрократического
мышления, в рамках которого чиновники пытаются максимизировать свои
полномочия и минимизировать свою
ответственность. Проблема заключается в том, что сама система не создает
условий для роста числа компетентных
и мотивированных чиновников, а, скорее, препятствует этому.
Решением данной проблемы может
стать организация системы образовательных мероприятий по вопросам
ППП в сфере здравоохранения, в которую могут быть включены:
1. Программы повышения квалификации государственных служащих
в системе управления здравоохранением.
2. Внедрение специальной дисциплины «Публично-частное партнерство в здравоохранении» в учебные программы профильных вузов.
3. Организация специализированными структурами по развитию ПЧП
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общедоступных семинаров, конференций, вебинаров.
Перечисленные мероприятия являются прерогативой к получению достоверной и актуальной информации о
ПЧП в сфере здравоохранения от государственных органов власти и представителей частного бизнеса.
На практике до сих пор применяется устаревший подход к выработке
стратегии развития страны, заключающийся в том, чтобы найти проекты под
имеющиеся бюджетные средства, а не
находить средства под стратегически
важный проект. Проекты ПЧП в основной своей массе долгосрочные, поэтому для их развития нужно осуществлять
долгосрочное стратегическое финансовое планирование с горизонтом 25 и
более лет, возможности для чего сейчас
нет ни в государстве, ни у бизнеса. Следует разработать систему мониторинга
по проектам ПЧП, позволяющую оценивать эффективность проектов. При
этом правила должны быть понятными
и стабильными, тогда бизнес будет готов на долгосрочное сотрудничество и
инвестиции.
Принятие мер по стимулированию
развития публично-частного партнерства в здравоохранении окажет положительное влияние на повышение эффективности финансирования в сферу здравоохранения, внедрение механизма государственных гарантий, сформирует благоприятный инвестиционный климат.
Принципы стимулирования развития публично-частного партнерства в
здравоохранении в Украине должны
включать:
1) равноправное распределение рисков между партнерами;
2) создание институтов, механизмов
и инструментов по адаптации и привлечения в эту сферу инвестиций частного сектора;
3) формирование институциональной среды и повышение квалификации
специалистов в сфере ППП;

4) создание законодательной базы
для регулирования и контроля деятельности чиновников с целью минимизации их полномочий;
5) экономию бюджетных средств;
6) инновационное развитие отечественной медицины в предоставлении
пациентам качественных медицинских
услуг;
7) формирование механизма взаимодействия государства и бизнес-структур на основе добровольного и взаимодополняющего партнерства;
8) получение экономического и социального эффектов развитие инновационных форм проектного менеджмента;
9) стимулирование  предпринимательства и спроса;
10) формирование  действенной
нормативно-правовой базы по регулированию отношений партнеров;
11) информационное обеспечение
субъектов ППП;
12) подготовку медицинских и
управленческих кадров при реализации
медико-социальных проектов ППП;
13) обеспечение единства интересов партнеров.
Выводы. Анализ исследуемой проблематики позволил установить, что на
современном этапе государственные
структуры Украины делают лишь первые шаги на пути к институциональным
преобразованиям отношений между государством и частным сектором. На сегодня действия органов государственной
власти направлены на модернизацию и
совершенствование системы здравоохранения, в том числе через механизмы
публично-частного партнерства в системе охраны здоровья Украины. Однако
существующие препятствия тормозят
дальнейшее развитие этого перспективного механизма, позволяющего перераспределить часть функционально-финансовой нагрузки с органом государственной власти на частный бизнес и институты гражданского общества.
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За декілька останніх десятиліть державна політика західних країн, а також
дослідників права істотно змінили свій
підхід до проблеми правового регулювання проституції. Однак, щодо найбільш суттєвих питань законодавчого
регулювання так і не було знайдено
консенсусу; наша держава в цьому також не стала винятком. В Україні продовжуються спроби прийняття нових
законів (чи то щодо легалізації або скасування кримінальної / адміністративної відповідальності, чи навпаки щодо
посилення відповідальності). Дане питання незмінно супроводжують запеклі
суперечки, як в законодавчому середовищі, так і у суспільстві в цілому, що
свідчить про актуальність дослідження
правової відповідальності за заняття
проституцією.
Питанням, які стосуються відповідальності за заняття проституцією було
приділено увагу у працях таких вчених,
як Ю. М. Антонян, О. М. Балакірєв,
І. О. Бандурка, А. О. Габіані, І. М. Дань
шин,  А. І. Долгова,  Л. В. Дорош,
І. І. Карпєц, В. А. Козак, М. Й. Коржанський,  В. К. Колпаков,  А. Т. Комзюк,
Н. Ф. Кузнєцова,  М. І. Мельник,
О. В. Надьон, С. В. Пєтков, П. П. Сердюк, О. М. Федик, В. Д. Філімонов,
П. Л. Фріс, В. І. Шакун, Т. А. Шевчук,
А. Є. Шпаков, Н. М. Ярмиш, С. С. Яцен
ко та інших науковців. Однак, більшість наведених науковців досліджували питання заняття проституцією у розрізі кримінальної відповідності, оскільки більше п’яти років систематичне заняття проституцією відносилося до
кримінально-караних діянь. На сьогодні питання теоретичних та практичних
аспектів адміністративної відповідаль-

ності за заняття проституцією залишається малодослідженим, хоч і визнається на всіх рівнях внутрішньою та міжнародною перепоною нормальному розвитку суспільства.
Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів адміністративної відповідальності за заняття
проституцією, та надання рекомендацій
стосовно удосконалення законодавства
з зазначеного питання.
Відповідно до Конвенції ООН про
боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами, «проституція і зло, яке супроводжує
її, — торгівля людьми, несумісні з гідністю і цінністю людської особи і загрожують добробуту людини, сім’ї і суспільства»[1].
Кодекс України про адміністративні
правопорушення (надалі — КУпАП)
було доповнено статтею 181-1, яка передбачає відповідальність за заняття
проституцією відповідно до Указу Президії Верховної ради Української РСР
№ 4134-11 від 12.06.1987 року. Незважаючи на велику кількість осіб притягнутих до відповідальності протягом тридцяти років, дане правопорушення залишається досить розповсюдженим, що
підтверджується відповідними статистичними даними. Так, наприклад, у
2017 році за статтею 181-1 КУпАП загальна кількість справ, що надійшла до
розгляду складає 1091, з них на 910 осіб
накладено адміністративні стягнення,
до 7 осіб застосовано заходи адміністративного впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП, 1 особу звільнено від
відповідальності за малозначністю, обмежившись усним зауваженням, 4 справи закрито, у зв’язку з відсутністю події
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та складу правопорушення, 109 справ
закрито, у зв’язку з закінченням строків
притягнення до адміністративної відповідальності [2].
Якщо проаналізувати вищенаведене,
то можна сказати, що на 83,4 відсотки
осіб, які вчинили правопорушення накладено адміністративні стягнення.
Порівнюючи з 2016 роком, в якому
загальна кількість справ за заняття проституцією, яка надійшла до розгляду
складала 1196, з них на 1055 осіб накладено адміністративні стягнення, що
складає 88,2 відсотки від загальної кількості [3].
Статистичні дані за минулі роки за
правопорушення, передбачене статтею 181-1 КУпАП доводять недієвість
механізму попередження вчинення нових адміністративних правопорушень
та виховання порушників.
На нашу думку, головними причинами повторюваності даного правопорушення є незначна санкція, передбачена статтею 181-1 КУпАП — заняття
проституцією — попередження або
накладення штрафу від п’яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а також безкарність клієнтів,
які отримують послуги осіб, що займаються проституцією.
Для більш глибокого розуміння цієї
проблеми пропонуємо розглянути приклади деяких країн Європи, в яких застосовується «шведська модель» боротьби з проституцією та заборонено
купівлю «послуг» осіб, які займаються
проституцією, а також дослідити позитивні та негативні наслідки від цих змін.
Так, у 1999 році Швеція була першою країною, яка на законодавчому
рівні заборонила купівлю сексуальних
послуг, прийнявши Закон проти купівлі сексуальних послуг, з доведеними
позитивними результатами в плані скорочення попиту на торгівлю людьми.
Законодавець криміналізував грошову
винагороду за послуги інтимного характеру, у той же час, пропозицію сек-
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суальних послуг залишив абсолютно
легальною. В результаті істотного зниження попиту на сексуальні послуги,
кількість повій різко скоротилась [4].
З того часу інші країни пройшли
той самий шлях або зробили кроки у
цьому напрямку.
Аналізуючи досвід інших європейських країн у сфері відповідальності за
зайняття проституцією, можна привести
приклад Франції, де 06.04.2016 року був
прийнятий закон, що передбачає введення великих штрафів за купівлю сексуальних послуг. У перший раз клієнт
буде оштрафований на 1500 євро, за
кожну наступну — ще на 3750 євро [5].
Суворіше всіх до проституції ставляться в Норвегії. Там на клієнтів осіб,
які займаються проституцією може
бути накладено штраф до 2700 євро
або арешт до 6 місяців. За заняття проституцією з особами, які не досягли повноліття передбачається ув’язнення до
трьох років [6].
Тому, на нашу думку, необхідною
умовою дієвості механізму попередження та зменшення правопорушень у даній сфері є введення відповідальності
клієнтів, які отримують «послуги» від
осіб, що займаються проституцією та
зміна санкції статті 181-1 КУпАП, яка
передбачатиме відповідальність за дане
правопорушення у вигляді штрафу,
який буде відповідати платі за отримані
сексуального характеру.
Для того, щоб зорієнтуватися з розміром штрафу, який буде перевищувати розмір ціни послуг осіб, які займаються проституцією, необхідно з’ясу
вати приблизний прейскурант цін. Як
зазначає Марта Баранецька: «Ніч зі звичайною повією, яка працює напряму з
клієнтом, коштує від однієї до п’яти тисяч гривень, то замовлена по телефону
обійдеться не менше, ніж у півтори тисячі гривень за годину» [8].
Крім того, науковцями було досліджено, що клієнти, які отримують «послуги» від осіб, які займаються прости-

Ярошенко А. С., Костенко О. М., Іхно М. О., Доній К. В. Теоретичні та практичні аспекти
адміністративної відповідальності за заняття проституцією

туцією більш схильні до сексуального й
іншого насильства проти жінок, а 22 %
з них уважають, що після оплати можуть робити з жінкою все, що захочуть [7, с. 15].
На підставі вищенаведеного, пропонуємо внести наступні зміни до статті
181-1 КУпАП, а саме: заняття проституцією, а також отримання «послуг» від
осіб, що займаються проституцією, —
тягне за собою накладення штрафу від
ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті
самі дії, вчинені повторно протягом
року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до
шестисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Однак, на одному рівні з проблемними питаннями теоретичного характеру у сфері відповідальності за заняття
проституцією постають також практичні, такі як дублювання функцій розгляду справ про адміністративні правопорушення за заняття проституцією та
законодавча ініціатива щодо дублювання функцій складення протоколів за
статтею 181-1 КУпАП.
Відповідно до статті 255 КУпАП посадові особи органів внутрішніх справ
складають протоколи за правопорушення, передбачені ст. 181-1 КУпАП, а
саме за заняття проституцією [9, с. 924].
Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України
№ 6556 від 08.06.2017 року передбачає
пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту: «Національної гвардії України під час охорони
громадського порядку, забезпечення
громадської безпеки (статті 51, 173, 174,
стаття 175-1 (за винятком порушень,
учинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної,
міської ради), статті 178, 180–182, 184-1,
185, 195-6)» [10].

У разі ухвалення запропонованих
проектом Закону положень військовослужбовці Нацгвардії отримають можливість самостійно патрулювати вулиці
та притягати осіб до адміністративної
відповідальності за низку поширених
адміністративних правопорушень, в
т.ч. за зайняття проституцією [11].
Повноваженнями розглядати справи за правопорушення передбачене
статтею 181-1 КУпАП наділені адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад та органи Національної
поліції, а саме працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до
покладених на них повноважень наділені повноваженнями щодо розгляду
даних справ відповідно до статей 218,
222 КУпАП [9, с. 853].
Досліджуючи підвідомчість справ за
правопорушення передбачене статтею
181-1 КУпАП неможливо не погодитись
з думкою І. О. Личенко, що відсутність
законодавчого закріплення виключної
підвідомчості негативним чином впливає на правовідносини, приводить до
послаблення діяльності органів державної влади у цій сфері, некомпетентності
посадових осіб, і як наслідок — необ
ґрунтованої відмови в порушенні справ,
прийнятті справ до провадження не
уповноваженими на те органами (посадовими особами), неправильної ква
ліфікації діянь, винесення рішень, що
суперечать законодавству [12].
Так, на думку юристів-практиків та
громадських експертів таких як Д. Кашкін
та В. Стародубцев проституція вже давно
знаходиться під неофіційним контролем
правоохоронних органів [13].
Крім, умисного потурання проституції заради власного збагачення працівники правоохоронних органів допускають ряд помилок, таких як: неправильний опис об’єктивної сторони
вчиненого правопорушення. Типовими прикладами такого роду помилок є
наступні описи складів правопорушень:
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«доставлена з ресторану за заняття проституцією», «за підозрою в проституції»
і т. д. Дана проблема має скоріше теоретичний аспект, а для її вирішення необхідно визначити поняття: «проституція», «заняття проституцією» на законодавчому рівні.
Також, на нашу думку, для встановлення факту вчинення адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 181-1
КУпАП, велике значення має встановлення моменту закінчення правопорушення. Закінченим дане правопорушення, на нашу думку, повинно вважатися з
моменту домовленості про надання послуг сексуального характеру за винагороду про розмір і характер цієї винагороди.
Використавши результати опитування Г. Беловольченко, яке почало
проводитися 15.03.2018 р. та в якому
взяло участь станом на 17.08.2018 р. —
1463 респонденти щодо вирішення питання: що варто робити з проституцією
в Україні?
1 % респондентів (20 осіб) відповіли, що необхідно залишити все як є.
У нас на достатньому рівні борються з
проституцією.
12 % респондентів (175 осіб) відповіли, що необхідно посилити боротьбу
з проституцією, бо вона призводить до
моральної деградації суспільства і є
причиною поширення хвороб.
19 % респондентів (273 особи) відповіли, що необхідно вести «шведську
модель», за якою карають не повію, а
клієнта.
11 % респондентів (154 особи) відповіли, що необхідно декриміналізувати її.
53 % респондентів (782 особи) відповіли, що необхідно повністю легалізувати, оскільки секс-працівники такі ж
громадяни України, як і всі інші, а
секс — це теж робота.
4 % респондентів (59 осіб) відповіли, що не знають [14].
Дане опитування показує інтерес суспільства до легалізації проституції.
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Оскільки легалізація проституції передбачає створення нових законів щодо
здійснення організаційно-правової діяльності, ліцензування, оподаткування,
контролю та інше, законодавець вже
намагався вирішити це питання.
Так, у вересні 2015 року у Верховній
Раді України був зареєстрований законопроект про легалізацію проституції,
а в жовтні автор законопроекту відкликав його, але вносить коректування
щодо посилення відповідальності за заняття проституцією [15, с. 147].
Однак чи є така «робота» прийнятною та безпечною? Середня тривалість
життя секс працівниці— трохи більше
30 років, 9 з 10 повій хоча б раз намагалися покінчити з собою [16].
Спільне дослідження ситуації у 116
країнах, яке провели науковці з кількох
університетів Німеччини і Великої Британії, підтвердило, що в середньому в
державах, де легалізовано проституцію,
зростає торгівля людьми [17].
У зв’язку з вищенаведеним, можна
дійти висновку, що лише поверхневий
огляд проблеми відповідальності за заняття проституцією в України дозволяє
пропонувати її легалізацію.
Також при вивченні проблеми відповідальності за заняття проституцією
та її легалізації неможливо не врахувати документ Міжнародної коаліції по
боротьбі з торгівлею жінками (CATW).
Коаліція називає десять причин, які
показують, що легалізація проституції
є причиною зростання торгівлі людьми. Ось ці аргументи: легалізація / декриміналізація проституції — подарунок сутенерам, торговцям жінками та
індустрії сексу в цілому; легалізація /
декриміналізація проституції та секс-індустрії сприяє зростанню секс-торгівлі; легалізація не контролює секс-індустрію — вона розширює її; легалізація
живить приховану, нелегальну і вуличну проституцію; легалізація проституції і декриміналізація секс-індустрії забезпечує зростання дитячої проститу-
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ції; легалізація не захищає жінок, що
займаються проституцією; легалізація
проституції збільшує попит на це явище. Вона підсилює чоловічу мотивацію
до покупки жінок для сексу в масштабах, що значно перевищують соціально прийнятні рамки дозволеного; легалізація проституції не сприяє жіночому
здоров’ю; легалізація проституції не
зміцнює вибір жінки; жінки, що працюють у проституції, не бажають її легалізації [18, с. 125].
Проти легалізації проституції виступають також правоохоронці, а саме начальник Головного управління Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко. За словами поліцейського, легалізація може
підштовхнути багатьох жінок «йти в цю
професію» [19].
Висновок. Таким чином, основними теоретичними та практичними проблемами статті 181-1 КУпАП залишаються невизначеність на законодавчо-

му рівні таких понять як «проституція»,
«заняття проституцією»; нечітке розуміння моменту закінчення правопорушення; санкція, яка не відповідає реаліям життя; дублювання функцій розгляду справ про адміністративні правопорушення за заняття проституцією та
законодавча ініціатива щодо дублювання функцій складення протоколів за
статтею 181-1 КУпАП.
Пропонуємо внести наступні зміни
до статті 181-1 КУпАП, а саме: заняття
проституцією, а також отримання «послуг» від осіб, що займаються проституцією, — тягне за собою накладення
штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Ті самі дії, вчинені повторно
протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за
собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ЗАМОВНИКА У ДОГОВОРІ ПІДРЯДУ НА
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР
ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
Krysа M. Rights and Duties of the Customer in the Contract of Contract for the
Geological Study of Subsoil under the State Order
Abstract. The article is devoted to the analysis of the rights and obligations of the
customer in the contract of contract for the geological study of subsoil under the state
order, outlines the legal nature of the rights and obligations of the customer under the
contract for geological study of subsoil under the state order, disclosed the peculiarity of
the customer’s control over the execution of works.
Key words: rights and obligations of the customer, the customer, the contractor, the contract for the
geological study of subsoil under the state order, the result of work, expertise.
Права та обов’язки замовника, зважаючи на синалагматичність цього договору, певною мірою співвідносяться
із правами та обов’язками підрядника,
Тобто замовник за договором підряду
на геологічне вивчення надр за державним замовленням зобов’язаний виконати зустрічні обов’язки підрядника. Замовник безпосередньо не впливає на
матеріалізований результат договору,
він спрямовує діяльність підрядника на
його досягнення, який в подальшому
максимально задовольняє мету договору в цілому.
За загальним правилом, основними
обов’язками замовника є обов’язок прийняти та оплатити виконану роботу
(ч. 1 ст. 837 ЦК України). Під час прийняття результату виконаної роботи на
замовника покладається й обов’язок
уважно оглянути його. Певна річ, що в
такому випадку підрядник на вимогу замовника зобов’язаний не лише надати
для огляду такий результат, а й особисто прокоментувати його. Враховуючи
те, що за договором підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням предметом є геологічна ін-
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формація як результат проведених робіт, сторони можуть передбачити в договорі не лише їх передачу, а й детальне
тлумачення отриманої інформації.
Серед усіх обов’язків замовника є
обов’язок передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію. Слід зазначити, що нині у законодавчому підході щодо цього між ЦК та
ГК України існують певні розбіжності.
Зокрема за положеннями ЦК України
обов’язок щодо передання підряднику
затвердженої  проектно-кошторисної
документації покладається на замовника, якщо він у договірному порядку не
закріплений за підрядником (ч. 1
ст. 875). Натомість у ГК України такий
обов’язок викладено в імперативній
формі (ч. 1 ст. 318). На нашу думку, такий імператив є зайвим, адже по-перше
не для усіх робіт проектно-кошторисна
документація є обов’язковою, а, по-друге, сторони вправі самостійно визначитись із її переданням та розробленням.
Як правило завдання щодо втілення
дорогих, конструкційно складних та
масштабних проектів створюють пакет
технічної документації, яка узгоджуєть-
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ся у відповідних установах. Така документація є невід’ємною і обов’язковою
складовою договору підряду за державним замовленням. У відносинах з геологічного вивчення надр за державним
замовленням такі завдання прийнято
називати Програмою робіт з геологічного вивчення надр (далі — Програма).
Відповідно до цієї Програми сторони мають: а) отримати спеціальний
дозвіл на користування надрами;
б) скласти проектно-коштористну документацію попередньої та детальної
розвідки; в) визначити перспективи ліцензійної площі, до яких входять прогнозні ресурси корисних копалин, деталізація особливостей геологічної будови, вивченням якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів; г) комплекс
геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір
проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження; д) лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень,
визначення петрографічного і хімічного складу; лабораторні і технологічні
випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за
повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні,
хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини; е) камеральні роботи: складання геологічного
звіту, підготовка матеріалів і складання
ТЕО постійних кондицій та інші [7].
Так, спеціалізоване підприємство
проводить геологічну експертизу на основі документів та матеріалів, наданих
надрокористувачами. Подані на геологічну експертизу матеріали реєструються у спеціалізованому підприємстві та
перевіряються на відповідність вимогам
щодо їх повноти і якості. Якщо подані
на геологічну експертизу матеріали не
дають змоги достовірно та якісно виконати геологічну експертизу або якщо
склад і зміст зазначених матеріалів не

відповідає вимогам відповідних нормативно-правових актів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, всі подані на геологічну
експертизу матеріали протягом 10 днів
з дня їх надходження повертаються
надрокористувачам на доопрацювання
із зазначенням недоліків і пропозиціями щодо їх усунення, включаючи проведення додаткових робіт (науково-дослідних, геолого-зйомочних, пошуково-оцінювальних тощо) [9].
Відомо, що чинне законодавство
надає суб’єктам підрядних правовідносин самостійно визначати обсяг робіт,
який має бути виконано, тобто сторони
договору підряду з геологічного вивчення надр самостійно за допомогою
технічної документації та кошторису
можуть визначити межі вимог кожної із
сторін. Зокрема, замовник має право
вимагати виконання і передання йому в
обумовлений строк отриману геологічну інформацію, а підрядник — затвердити проектно-кошторисну документацію, визначити межі проведення робіт,
прийняти закінчену роботу та оплатити
виконані роботи.
Звідси цілком очевидним є те, що
законодавчий підхід щодо розроблення та затвердження проектно-кошторисної документації та програми робіт з
геологічного вивчення надр є правильним, адже виконання такого роду робіт
мають відбуватися не лише за наявності
дозвільної документації, а й за погодженням сторін.
Обов’язком замовника є обов’язок
видавати та направляти підрядника в
межах своєї компетенції відповідні приписи, розпорядження та/або повідомлення. Подібно до того, як за умовами
договору будівельного підряду замовник має надати будівельний майданчик
підряднику, так за умовами досліджуваного нами договору замовник повинен
передати підряднику земельну ділянку
для проведення геологічного вивчення
надр, яка знаходиться у нього на праві
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користування. Виконання цього обо
в’язку фактично зводиться до передання підряднику земельної ділянки та належно оформлених документів про її
користування. Площа та стан наданої
земельної ділянки мають відповідати
вимогам, що визначені Дозволом користування та відповідними нормами
чинного законодавства. Іншими словами, саме замовник має створити підряднику всі необхідні умови для виконання
робіт з геологічного вивчення надр за
державним замовленням.
Зважаючи на реалії сьогодення, вважаємо, що підрядник повинен уважно
вивчити усі надані замовником документи (рекомендується перевіряти їх
відповідність до законодавчо встановлених вимог), оскільки будь-які відхилення від юридично правильного
оформлення поданих замовником документів може призвести до певних непорозумінь, як наслідок, втрати матеріальної винагороди за виконані роботи,
а то й штрафних санкцій.
Виходячи із змісту абз. 2 ч.1 ст. 879
ЦК України, замовник може прийняти
на себе зобов’язання із надання іншого
роду робіт. Зокрема, на замовника може
бути покладено обов’язок забезпечити
електроенергією, без якої видається неможливим виконати роботи і таким чином досягти кінцевого результату. Такий
обов’язок передбачається і при необхідності забезпечення підрядника умовами
для виконання робіт у капітальному будівництві [10, с. 93]. Як слушно зазначає
О. Л. Абрамцова, сприяння підряднику
зі сторони замовника має відбуватися таким чином, щоб лише забезпечити безперервну діяльність підрядника із досягнення результату роботи [1, с. 108]. При
цьому, зазначимо, що нині закон не
містить переліку дій, які являють собою
сприяння з боку замовника, їх порядок,
обсяг. Відтак, конкретні умови сприяння,
їх обсяг та порядок, на нашу думку, сторони мають визначати самостійно у договорі підряду на геологічне вивчення
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надр за державним замовленням. При
цьому, якщо в договорі не зафіксовані
дії, які вважаються як сприяння для підрядника, у разі вимог підрядника, замовник вправі відмовитися від їх виконання.
Наступним слід навести право замовника, у разі порушення стандартів
та правил, що можуть спричинити псування родовищ, суттєве зниження
ефективності робіт або привести до
значних збитків, припинити право користування надрами шляхом анулювання Дозволу в установленому порядку.
Направляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважені державні органи для проведення контрольних дій і перевірок, притягнення у разі
порушення підрядника до відповідальності та/або вжиття заходів реагування
відповідно до законодавства.
Відповідно до ч. 1 ст. 853 ЦК України, замовник зобов’язаний при виявленні відступів від умов договору або
інших недоліків, що погіршують результат роботи, негайно заявити про це
підряднику. Не вдаючись до детального
дослідження «недоліків» зазначимо
лише те, що в правовій літературі їх
прийнято поділяти на явні та приховані. Явними недоліками вважаються такі,
що могли бути встановлені замовником
при звичайному способі прийняття робіт. Прихованими недоліками називаються відступи від умов договору підряду, які не могли бути встановлені замовником при звичайному способі прийняття підрядних робіт, в тому числі
недоліки, що умисно приховані підрядником [12, с. 643]. При цьому, у разі їх
виявлення для такого роду робіт має
значення і правильне їх оформлення.
Так, на думку М. С. Біленко, правильне
оформлення недоліків, означає необхідність вказати всі претензії до завершеного будівництвом об’єкта, оскільки у
випадку відсутності їх фіксації у акті, замовник не зможе при виникненні спору
посилатися на них в суді [2, с. 135]. При
цьому, як зазначено у правовій літерату-
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рі, якщо ж висловлені претензії до робіт
не впливають на освоєння виробничих
потужностей, вони не повинні перешкоджати прийманню об’єкта. В цьому
випадку сторони складають перелік
претензій, що додається до акту здачі
об’єкта в дію, і визначають строки їх
усунення [11, с. 557].
Отже, у договорі підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням можливими є як явні недоліки, так і приховані. При цьому, у разі
виявлення прихованих недоліків, замовник відразу повинен повідомити
про це підрядника. Отримавши від замовника повідомлення щодо виявлення
явних чи прихованих недоліків, підрядник має право перевірити повідомлення замовника. У разі непогодження підрядника із заявою замовника щодо виявлених недоліків призначається певного роду експертиза. Витрати на її
призначення, за загальним правилом
несе підрядник, незалежно від того, на
чию вимогу експертиза призначена.
Винятком із загального правила є той
випадок, коли експертиза встановила
відсутність порушень умов договору підряду або причинного зв’язку між діями
підрядника та виявленими недоліками в
його роботі. Тоді витрати на проведення експертизи несе та сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін — обидві сторони порівну. В свою
чергу, під витратами, які покладаються
на сторони А. Б. Гриняк пропонує розуміти судові витрати, поняття, склад і
порядок стягнення яких визначаються
ЦПК України [5, с. 194].
Окрім наведених вище прав та
обов’язків замовника, чинним законодавством передбачено норми щодо
правових наслідків у разі коли замовник
ухиляється від прийняття результатів
робіт (ст. 853 ЦК України). Так, якщо
замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право після дворазо-

вого попередження продати результат
роботи, а суму виторгу, з вирахуванням
усіх належних підрядникові платежів,
внести в депозит нотаріуса на ім’я замовника, якщо інше не встановлено договором (ч. 5 ст. 853 ЦК). З наведеного
стає зрозумілим, що підрядник має право продати результат робіт іншим особам, з отриманих коштів вирахувати
свою винагороду та витрати на проведені роботи, а залишок суми (у разі
його наявності) внести в депозит нотаріуса на ім’я замовника. Однак, досліджуючи наведене питання вважаємо доречним дослухатися до думки О. В. Ди
би, який зазначає, що у договорі підряду на проведення проектних робіт, таке
право підрядник не зможе реалізувати.
Відносини з проведення проектних робіт містять індивідуалізуючі ознаки результату робіт і не можуть бути використані у іншій діяльності [6, с. 121]. З огляду на специфіку досліджуваних нами
договірних зобов’язань вважаємо, що
право підрядника, у разі ухилення замовника прийняти результат робіт, після дворазового попередження, щодо
продажу результату виконаних робіт
(геологічної інформації про надра),
можливе за умови, якщо особа, яка виявила намір придбати таку інформацію
має спеціальний дозвіл на користування надрами, зокрема тією ділянкою де
проводилися роботи.
Передання результатів робіт та їх
прийняття оформляються актом про
прийняття, підписаним обома сторонами. Саме з моменту підписання сторонами цього документу замовник набуває право власності на виготовлену річ.
Таким чином, зазначений документ
(акт прийому-передачі) має особливу
юридичну силу, адже він є доказом виконання підрядником своїх договірних
зобов’язань [4, с. 181].
Наступним обов’язком замовника є
обов’язок із оплати виконаних підрядником робіт після передачі їх результату. За загальним правилом розрахунків,
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що діє у загальній системі підряду, підрядник, як правило, виконує роботи
своїм коштом, своїми силами та на свій
ризик. У положенні ч. 1 ст. 854 ЦК Ук
раїни закріплено обов’язок замовника
сплатити підряднику зумовлену договором ціну та одночасно право замовника
сплатити її лише після остаточної здачі
результату виконаних робіт. При цьому, договором може бути встановлена й
попередня оплата або оплата окремих
етапів. З наведеного доходимо висновку й про інші форми розрахунків, які
можуть встановлюватися за домовленістю підрядника та замовника. У разі,
якщо договором підряду на геологічне
вивчення надр за державним замовленням не передбачено попередньої оплати виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити
підряднику зумовлену договором ціну
після остаточної передачі геологічної
інформації про надра.
У договорі підряду з геологічного
вивчення надр за державним замовленням оплата виконаних робіт здійснюється за кошти державного бюджету.
Це має значення при встановленні права власності на отриманий результат.
Зокрема геологічна інформація, створена (придбана) на кошти державного
бюджету, є державною власністю і реалізується Держгеонадра згідно з Положенням про порядок розпорядження
геологічною інформацією затвердженим
Постановою КМ України від 13 червня
1995 р. № 423. В свою чергу, геологічна
інформація, створена (придбана) на
власні кошти юридичних та фізичних
осіб, є їх власністю. Реалізація цієї інформації здійснюється її власником за
погодженням з Держгеонадра. Така геологічна інформація може переходити
до державної власності у разі передачі її
до відповідних банків даних, фондів
або архівів на договірній основі.
Як і при будівництві, так і при геодорозвідувальних роботах трапляються
випадки необхідності зупинення прове-
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дення робіт (відсутність відповідних матеріалів, винесення ухвали судом про
зупинення робіт до розгляду справи,
прийняттям рішення компетентними
органами про відсутність коштів у державному або місцевому бюджетах то
що). У таким випадках передбачено обо
в’язок замовника оплатити підряднику
виконані до консервації роботи та відшкодувати йому пов’язані з консервацією витрати (ч. 7 ст. 321 ГК України).
На думку О. М. Вінник, консервація — це комплекс будівельних робіт,
призначених для зберігання об’єкта, на
якому припинено або не ведеться будівництво, на визначений час, і які включають тимчасові або постійно діючі захисні або конструктивні заходи, що запобігають руйнуванню об’єкта [3, с. 213].
Однак, на нашу думку, консервація виконання робіт не припиняє договірних
зобов’язань сторін. Тому після вирішення об’єктивних причин, що зумовили консервацію, сторони можуть
продовжити виконання робіт відповідно до раніше укладеного договору підряду на геологічне вивчення надр за
державним замовленням.
За чинним законодавством України,
як для замовника, так і для підрядника,
передбачено спільний обов’язок збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці (ст. 862 ЦК України). На думку М. С. Біленко, даною нормою законодавець встановлює локальний випадок режиму поширення інформації, зокрема — заборону поширення
певної інформації, якою володіють та
використовують сторони підрядних
правовідносин [2, с. 145]. У досліджуваному нами договорі вважаємо, що як замовнику, так і підряднику ні в процесі
виконання, ні в момент закінчення робіт
забороняється поширювати отриману
інформацію, адже саме вона є предметом цього договору. До такої інформації
слід відносити: а) інформацію про нові
рішення і нові технічні знання як такі,
що захищаються законом, так і такі, що

Криса М. В. Права та обов’язки замовника у договорі підряду на геологічне вивчення надр
за державним замовленням

не захищаються законом; б) інформацію, яка розглядається її власником як
комерційна таємниця.
Здійснюючи нагляд за виконанням
робіт, замовник не повинен втручатися
в діяльність підрядника, зокрема надавати підряднику вказівки про те, як слід
організувати роботу на певній земельній ділянці, в тому числі, які методи і
прийоми ведення робіт потрібно застосовувати тощо. Однак, зважаючи на те,
що замовник має право здійснювати
контроль за виконанням робіт, вважаємо, що замовник в силі своїх недостатніх навичок, або знань має право залучати іншим спеціалізованим особам
вести нагляд за веденням робіт. Доречним в цьому питанні стають послуги
інжинірингових компаній. Останні в
Україні розпочинають свою діяльність,
і на нашу думку, досить успішно.
Так, на думку К. Е. Насурлаєвої, інжиніринг є важливим методом збільшення ефективності вкладеного в об’єкт
капіталу. Інжинірингові послуги — це
спосіб передачі нових технологічних та
інших знань, але ці послуги являють собою товар, що відрізняється від технології. Інжинірингові фірми в галузі управління займаються не плануванням, а розробкою нових методів планування виробництва продукції на основі маркетингових досліджень зовнішнього ринку, не обліком і звітністю, а саме пошуком нових підходів до обліку і звітності,
модернізації структур управління, контролю за якістю продукції тощо [8, с. 11].
Отже, саме завдяки своїй універсальності інжиніринг застосовується

під час реалізації проектів найрізноманітнішого характеру: науково-дослідних, проектно-будівельних, виробничих, збутових тощо.
Крім наведених вище прав та
обов’язків, замовник має право у будьякий час відмовитися від договору підряду з геологічного вивчення надр за
державним замовленням, зокрема й за
умов збільшення кошторису (ч. 4
ст. 844 ЦК України). Так, зі змісту наведеної статті, замовник, за умови несвоєчасного або повільного виконання робіт підрядником, має право вимагати
розірвання договору будівельного підряду та відшкодування збитків. Такий
законодавчий підхід пояснюється тим,
що чинним законодавством не допускається одностороння відмова від виконання зобов’язання.
Окрім законодавчо визначених
прав замовника зміст підрядних правовідносин дозволяє виявляти й інші
права, перелік яких не є вичерпним.
Звідси можна зазначити, що законодавець лише конкретизує найнеобхідніші права, якими наділений замовник, залишаючи сторонам право самим визначити ряд інших прав у договорі підряду з геологічного вивчення надр за державним замовленням.
При цьому як і будь-який цивільно-правовий договір юридична конструкція досліджуваного нами договору повинна надавати змогу, з одного
боку, забезпечити самостійність підрядника щодо виконання робіт, а, з
другого — гарантувати замовнику
право на отримання результату.
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УДК 349.6
Даценко Олег Федорович
Старший викладач кафедри міжнародної інформації
та країнознавства Хмельницького національного університету,
завідувач юридичним сектором — юрисконсульт
Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Datsenko O. F. The Main Trends of Development of International Environmental Law
Abstract. Examines problems of development of international environmental law. In
terms of overall growth of the population creates tension and the problem of the exhaustion of both national and international natural resources. A proven means of addressing these and other global environmental problems is international cooperation of
States in the area of environmental protection, and regulatory framework of such cooperation — International Епvironmental Law, international environmental law.
Key words: international environmental law, human impact, safe environment, green decal, green code.
У системі факторів, що забезпечують гармонійне поєднання інтересів
охорони навколишнього середовища і
сталого розвитку суспільства, міжнародне право займає особливе місце.
Необхідність міжнародно-правового
регулювання зумовлена тим, що природа не визнає державних кордонів. Забруднення повітря і водних ресурсів,
зокрема світового океану, має транскордонний характер.
Розв’язання екологічних проблем у
сучасний період не може бути забезпечене тільки національними заходами.
Адже те, що відбувається в одній державі, впливає на екологічну ситуацію в
інших. Крім того, значна частина природних ресурсів та інших об’єктів
навколишнього середовища знаходиться поза межами дії національної юрисдикції (Світовий океан, Антарктика,
космічний простір). Вони інтенсивно
використовуються і зазнають значного
антропогенного впливу, що негативно
відображається на якості екології. Транскордонний характер має забруднення
води і атмосферного повітря. Глобаль-

ного характеру набули проблеми руйнування озонового шару Землі, зміни
клімату, вирубки тропічних лісів, збереження біологічного різноманіття та
природної спадщини людства. До цієї
ж групи належать і проблеми використання та охорони мігруючих видів тварин, риб та птахів.
Наше покоління стало свідком драматичних подій, які змінили природу відносин людини з навколишнім його середовищем. Виникає реальна небезпека того,
що людина в найближчому майбутньому
не зможе скористатися здобутими правами, бо саме розвиток людського суспільства ставить виживання людини під реальну серйозну загрозу.
Ось чому у комплексі прав особистості на перше місце висувається право на життя, на середовище та умови
праці, не загрожують її існуванню. Право на життя — це конституційне право,
закріплене ст. 3 Конституції України [1], згідно якої людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю.
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У ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»[2] сформульовані основні принципи її охорони пріоритет охорони
життя і здоров’я людини, забезпечення
сприятливих екологічних умов для
життя, праці та відпочинку населення;
науково обґрунтоване поєднання екологічних і економічних інтересів суспільства, які забезпечують реальні гарантії прав людини на здорове і сприятливе для життя навколишнє природне середовище та ін.
У ст. 50 Конституції України закріплено право громадян на безпечне
для життя та здоров’я довкілля. В Законі
України «Про охорону навколишнього
природного середовища» у розділі 2
«Екологічні права та обов’язки громадян» вперше сформульовані екологічні
права громадян.
Реалізація права людини на життя
простого і природного — в наші дні
вже неможлива без міжнародного вирішення екологічних проблем
Згідно п. 2 ст. 1 «Декларації прав і
свобод людини і громадянина» від 22 лис
топада 1991 р і ст. 9 Конституції України
загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Міжнародне право навколишнього
середовища — одна з нових, але бурхливо розвиваються галузей міжнародного публічного права. «Молодше» неї,
мабуть, лише міжнародне космічне право та міжнародне інформаційне право.
Сьогодні міжнародне право навколишнього середовища є однією з найбільш розвинених галузей міжнародного права. Перелік міжнародно-правових
інструментів з охорони навколишнього
середовища, раціонального природокористування, забезпечення екологічної безпеки становить, за різними оцінками, від декількох сотень до декількох
тисяч актів. Такі розбіжності в підра-
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хунках пов’язаний з обсягом міжнародно-правових актів, які враховуються:
якщо мова йде про багатосторонні міжнародні договори, прийняті під егідою
ООН або її організацій, то їх кількість
не перевищить сьогодні 200. Є й інший
підхід, який враховує регіональні та
двосторонні міжнародні угоди, укладені
на різних рівнях; декларації, хартії, меморандуми, які рахують окремими міжнародними інструментами не тільки
самі договори, але і всі додаткові протоколи до них. При такому підході кількість актів міжнародного права навколишнього середовища напевно складе
декілька тисяч, хоча точну цифру навряд чи можна сьогодні назвати, враховуючи відсутність відповідного універсального обліку. Як би там не було, навряд чи можна заперечувати той факт,
що ця галузь — одна з найбільш стрімко розвиваються. Для порівняння: міжнародне космічне право сьогодні сформований п’ятьма основними договорами ООН і п’ятьма групами принципів,
закріплених резолюціями ООН [3].
Право навколишнього середовища — одна з галузей, де простежується
чіткий прямий зв’язок між міжнародним правом і національним законодавством. Якщо, наприклад, право зовнішніх відносин або право збройних конфліктів, — це насамперед галузі міжнародного права, а цивільне, конституційне, адміністративне або фінансове право структуруються на рівні національних правових систем, то право навколишнього середовища виділено в самостійну галузь як у міжнародному праві,
так і в національному законодавстві
більшості країн світу. Якщо порівняно
оцінювати регулюючий вплив міжнародної та національної складових в
праві навколишнього середовища, то
необхідно зазначити в цій частині досить ілюстративну динаміку. В епоху
зародження права навколишнього середовища спостерігалося явне превалювання національно-правового регулю-
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вання над міжнародно-правовим, в 70-х —
80-х роках 20 століття намітився певний
паритет, а сьогодні, на початку 21 сто
ліття, пріоритет правового регулювання все більше зміщується в бік міжнародно-правового вектора, і відповідна
тенденція буде послідовно зберігатися.
Це насамперед пов’язано з процесами
глобалізації та посиленням в геометричній прогресії антропогенного
впливу на природу. Такий вплив не
тільки посилюється, а стає все більш
витонченим. Природа ж не знає державних кордонів. Так, аварії, подібні
тій, що сталася на Чорнобильській
атомній станції, завдають шкоди екологічним інтересам десятків країн. А, наприклад, аварійне скидання нафти в
море призводить до загибелі живих ресурсів моря на сотнях кілометрів від місця аварії, зневажаючи делімітацію морських кордонів.
На рівні самої галузі міжнародного
права навколишнього середовища також відбуваються процеси зміни пріоритетів правового регулювання. Якщо
на початковому етапі свого розвитку в
сферу правового впливу міжнародного
права навколишнього середовища
включався захист окремих видів тварин
чи рослин, охорона унікальних природних комплексів або розташованих
на території кількох країн природних
ресурсів (міжнародних річок, озер) і т. п.,
то сьогоднішнє міжнародно-правове
регулювання не може залишатися
інертним по відношенню до процесу
глобалізації самих екологічних проблем, їх все більш помітним зв’язком з
екологічною безпекою не окремих
країн, регіонів чи навіть континентів, а і
всієї планети Земля. Такі проблеми, як
зміна клімату (парниковий ефект і
пов’язане з ним глобальне потепління),
руйнування озонового шару, вичерпність природних ресурсів (в першу чергу, прісної води), збідніння біологічних
ресурсів планети (зниження біорізноманіття), втрата ґрунтової родючості і

ін. вимагають адекватних правових інструментів для їх вирішення. І такі інструменти активно створюються.
У цьому ряду можна назвати Конвенцію про охорону озонового шару
(Відень, 1985) та Монреальський протокол до неї (1987 з подальшими доповненнями) про речовини, що руйнують озоновий шар; Рамкову конвенцію
ООН про зміну клімату (Ріо-де-Жанейро, 1992) та Кіотський протокол до
неї (1997) про обмеження та скорочення викидів парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом,
а також інших речовин, що призводять
або можуть призвести до змін клімату;
Конвенцію про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (Женева, 1979) і всі протоколи до неї, Конвенцію про біорізноманітність (Ріо-де-Жанейро, 1992), Стокгольмську конвенцію
про стійкі органічні забруднювачі (2001),
Лісові принципи (1992) та ін.
Ці міжнародні документи (умовно
«технократичного» змісту), мають на
меті приборкати екологічні ефекти
НТП, поставити в певні правові рамки
процес економічного зростання. Поряд
з цим сучасне міжнародне право навколишнього середовища розвивається і в
бік встановлення і розвитку «екологічної парадигми» міждержавних і внутрішньодержавних відносин, поглиблення принципів і правил екологічно
коректної взаємодії держав, виробляючи норми т. н. «зеленого етикету». Серед таких актів можна назвати велику
кількість декларацій (у т. ч. прийнятих
на самітах ООН), резолюцій, рекомендацій, меморандумів і рішень міжурядових та інших міжнародних організацій з
питань екологічно коректної поведінки
для забезпечення сталого розвитку.
Стокгольмська декларація 1972 р. про
охорону навколишнього середовища,
Всесвітня хартія природи 1982 р., Декларація 1992 р. в Ріо-де-Жанейро про
охорону навколишнього середовища і
розвитку, Йоханнесбукгский план ви-
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конання рішень зі сталого розвитку
2002 р., «Порядок денний на 21 століття», Декларація тисячоліття ООН, прийнята на 55-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, та ін. [4].
Тут ми впритул підійшли до питання форми міжнародного права навколишнього середовища, тобто питань
джерел цієї галузі права.
Формування права навколишнього
середовища почалося з міжнародної
Конференції з охорони природи в Берні (Швейцарія) у 1913 р., в якій брало
участь 29 країн і де відбулася широка
дискусія щодо необхідності захисту
природи від впливу суспільства та
об’єднання зусиль держав у цій діяльності. Конференція прийняла постанову
про створення Комісії для міжнародної
охорони природи з метою зібрання,
узагальнення й опублікування всіх даних про стан природи світу та її охорону, а також для пропаганди міжнародної охорони природи. Рішення цієї
конференції не були реалізовані,
оскільки почалася Перша світова війна,
яка відсунула питання охорони природи на задній план.
До загальної дискусії звелась і робота першого Міжнародного конгресу з
охорони природи, який відбувся у Парижі в 1923 році.
Попри це, сама постановка питання
на конференції у Берні й на конгресі у
Парижі не залишилася безрезультатною. У 1928 р. у Брюсселі (Бельгія)
було відкрито Міжнародне бюро захисту природи. Його функції були обмеженими та зводилися до збирання інформації про природоохоронне законодавство і складання переліку всіх національних парків і заповідників. Але
діяльність цього Бюро не залишила
помітного сліду. Практично не здійснювала природоохоронної діяльності і
Ліга Націй. Певною мірою це було
пов’язано з тим, що в цей час проблема
охорони природи на урядовому рівні
ще не сприймалась як глобальна для
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людства і нею опікувалися здебільшого
вчені та фахівці.
Наступний етап у становленні міжнародного  екологічного  співробітництва був пов’язаний з утворенням
ООН. У 1948 р. за активної підтримки
ЮНЕСКО на базі Брюссельського
бюро було утворено фактично першу
міжнародну неурядову природоохоронну організацію — Міжнародний
союз захисту природи (нині — Міжнародний союз збереження природи та
природних ресурсів) [5].
На початку 1960-х років до екологічних проблем безпосередньо долучилася
ООН. Резонансною подією стало прийняття XVII сесією Генеральної Асамблеї
ООН 18 грудня 1962 р. резолюції «Економічний розвиток і охорона природи».
Вона акцентувала увагу світової громадськості на проблеми відносин суспільства і природи, яка у той час почала
різко загострюватися. Держави — члени
ООН підтвердили, що діяльність з охорони природи, тобто збереження, відновлення, збагачення і раціонального
використання природних ресурсів,
відіграє надзвичайно важливу роль в
економічному розвитку країн, і висловилися за розвиток міжнародного природоохоронного співробітництва.
У червні 1972 р. в Стокгольмі відбулася Конференція ООН із проблем
навколишнього середовища, яка прийняла Декларацію принципів і План дій.
Декларація містить керівні положення,
на які повинні опиратися держави і міжнародні організації у своїх діях, що
впливають на стан навколишнього середовища. Цей документ не має
обов’язкової юридичної сили, але виражає політичні установки, визнані державами. Декларація складається з Преамбули і 26 принципів. У Преамбулі
підкреслено глобальний характер проблем охорони навколишнього середовища. План дій є програмним документом, що містить 109 рекомендацій щодо
вирішення екологічних проблем, які
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стосуються планування населених пунктів із урахуванням якості навколишнього середовища; управління природними ресурсами; визначення забруднювачів, що мають міжнародне значення, і
боротьби з ними; освітніх, інформаційних, соціальних і культурних аспектів
проблем навколишнього середовища;
розвитку навколишнього середовища.
Значною подією в розвитку міжнародного екологічного права була спеціальна нарада урядових експертів, проведена під егідою ЮНЕП 1981 року у
Монтевідео. На ній були підведені підсумки роботи ЮНЕП у розвитку міжнародного екологічного права і прийнята програма правотворчої діяльності
на перспективу, зокрема першочергову
увагу приділено вдосконаленню правового регулювання відносин, пов’язаних
із транскордонним забрудненням водних джерел і атмосферного повітря,
компенсації шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями, руйнуванням озонового шару.
У 1984 р. Генеральна Асамблея ООН,
занепокоєна погіршенням стану довкілля в глобальному масштабі, створила
Міжнародну комісію з навколишнього
середовища і розвитку з метою розробки стратегії охорони навколишнього середовища, яка б дозволила забезпечити
сталий економічний розвиток до 2000 р.
і на більш тривалий період та розглянути засоби ефективного вирішення екологічних проблем світовим співтовариством. Міжнародна комісія під керівництвом Прем’єр-міністра Норвегії Гро
Харлем Брундтланд представила у 1987 р.
Генеральній Асамблеї ООН фундаментальну працю під назвою «Наше спільне
майбутнє». Основним висновком Комісії
було те, що для досягнення сталого (збалансованого, стійкого) соціально-економічного розвитку необхідно, щоб рішення на всіх рівнях приймались з урахуванням екологічних факторів. Тоді задоволення екологічних потреб сучасного суспільства не ставить під загрозу

здатність майбутніх поколінь задовольнити свої потреби.
Ідеї Міжнародної комісії, зокрема
принцип сталого розвитку, були покладені в основу Конференції ООН з
навколишнього середовища і розвитку,
яка відбулася 3–14 червня 1992 р. у Ріоде-Жанейро. Це був глобальний форум на найвищому рівні: у Конференції
взяло участь 180 держав, представлених
їх першими особами (главами держав та
міністрами охорони довкілля), а також
більш як 30 міжурядових і неурядових
міжнародних організацій. На конференції було прийнято два програмних
документи — Декларацію з навколишнього середовища і розвитку (Декларацію Ріо), яку називають «зеленим кодексом» поведінки держав, і Довготривалу
програму подальших дій в глобальному
масштабі (Порядок денний на ХХІ сто
річчя) — 800-сторінковий план розвитку, пов’язаний з охороною довкілля, а
також Рамкову конвенцію про зміни
клімату, Конвенцію про біологічне різноманіття та Заяву про лісові принципи, яка може стати кроком вперед до
розробки конвенції про охорону лісів.
Декларація Ріо містить основні
принципи екологічно коректної поведінки держав і світового співтовариства на сучасному етапі. Дотримання
цих принципів у внутрішній і зовнішній практиці буде сприяти забезпеченню національного та міжнародного
екологічного правопорядку.
Порядок денний на ХХІ сторіччя
визначає актуальні проблеми охорони
навколишнього середовища і напрямки
діяльності для вирішення цих проб лем.
Як відомо, міжнародне співробітництво розвивається на глобальному та
регіональному рівнях. Ми розглянули
глобальний.
На європейському рівні важливою
подією, що стимулювала розвиток міжнародного екологічного права, стало
прийняття на конференції міністрів
охорони навколишнього середовища
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(Люцерн, Швейцарія, 28–30 квітня
1993 року) Програми дій з охорони
навколишнього середовища для Центральної і Східної Європи, яка містить
критерії для визначення пріоритетів державами, законодавчі та інституціональні
реформи, реформи у сфері екологічної
політики та інвестування у розв’язання
невідкладних екологічних проблем.
Конференція міністрів охорони
навколишнього середовища в жовтні
1995 року в Софії стала важливим кроком у демократизації процесу прийняття екологічно значущих рішень, оскільки були схвалені керівні принципи доступу до екологічної інформації та
участі громадськості у прийнятті рішень у сфері навколишнього середовища. Цей документ став основою для
Європейської конвенції з аналогічною
назвою, яку було розроблено групою
експертів Економічної комісії ООН для
Європи і підписано 35 країнами, у тому
числі Україною, на IV Європейській
конференції міністрів навколишнього
середовища в Орґусі (Данія) 25 червня
1998 року. Ця конференція прийняла
ряд інших важливих документів, зокрема протоколів до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, які продовжують розвиток
міжнародного екологічного права в
рамках процесу «Довкілля для Європи».
На регіональному рівні міжнародне
співробітництво розвивається, враховуючи особливості географічних і природних регіонів, які творять єдині екологічні системи. Наприклад, існують

міжнародні екологічні програми «Чорнобиль», «Чорне море», «Карпати», в
яких бере участь Україна.
Отже, сьогодні ми є свідками бурхливого розвитку міжнародного права
взагалі і міжнародного права навколишнього середовища зокрема. Останнє
розвивається у напрямку сталого розвитку, тобто такого економічного і соціального розвитку, який відповідає потребам нинішнього покоління, не загрожуючи можливості майбутніх поколінь
задовольнити свої власні потреби.
Згідно з загальноприйнятим визначенням міжнародне право навколишнього середовища — це система принципів та норм міжнародного права, що
регулюють відносини між його
суб’єктами в галузі охорони навколишнього середовища й раціонального використання природних ресурсів.
Міжнародно-правова  охорона
навколишнього середовища являє собою сукупність цілеспрямованих дій
суб’єктів міжнародного права, спрямованих на охорону природного середовища, забезпечення його раціонального використання з метою збереження
сприятливої для життєдіяльності людства планетарної екосистеми.
Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища здійснюється на глобальному (всесвітньому), регіональному (наприклад
європейському,
панамериканському,
тихоокеанському тощо) та локальному
(наприклад придунайському, карпатському, азово-чорноморському) рівнях.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України: Закон України
28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України 25.06.1991 р.
№ 1264-ХІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/1264-12.
3. Екологічне право України. Академічний
курс: підручник / за заг. ред. Академіка НАН

100

України Ю. С. Шемшучека. — К.: Видавництво «Юридична думка», 2008. — 718 c.
4. Кравченко С. М. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища: підруч. / С. М. Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. Бонайн; під заг. ред. С. М. Кравченко. — Л.: Вид. центр ЛНУ, 2002. — 336 с.
5. Міжнародне право. Основи галузі За заг.
ред. В. Г. Буткевича, затв. Міністерством освіти і науки України. — К.: Либідь, 2004.
— 580 с.

Даценко О. Ф.
Основні тенденції розвитку міжнародного права навколишнього середовища

REFERENCES:
1. Konstityciya Ukrainy [The Constitution of
Ukraine] 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL:
http://zakon5.rada.g ov.ua/laws/show/
254к/96-вр. [in Ukrainian].
2. Zakon Ukrainy «Pro ohoronu navkolyshnogo pryrodnogo seredovyscha» [The Law of Ukraine «On
Environmental Protection»] 25.06.1991 р.
№ 1264-ХІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/1264-12. [in Ukrainian].
3. Shamshucheko Yu. S. (Ed.) (2008). Ekologich

ne pravo Ukrainy [Environmental law of Uk
raine]. K. Yurydychna Dumka. 718 р.
[in Ukrainian].
4. Kravchenko S. M. , Andrusevich A. A., Bonain J. (2002). Aktualny problemy mijnarodnogo
prava ohoronu navkolyshnogo seredovyscha [Actual
problems of international environmental law].
Lviv. LNU. 336 р. [in Ukrainian].
5. Butkevich V. G. (2004). Mijnarodne pravo [International law]. Kyiv. Lybid 580 р. [in Ukrainian].

101

УДК 338
Цьвок Данило
Аспірант Національного університету «Львівська політехніка»
ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Tsvok D. Economic Evaluation of Competitive Advantages of Agricultural
Enterprises
Abstract. Through a consistent analysis of the effectiveness and sustainability of
competitive advantages in the long run, the sequence of economic evaluation of
competitive advantages has been improved. In this case, performance is considered as a
measure of how positively a competitor preference will affect the dynamics of enterprise
development. In market conditions, profit forecasting, as a result of an enterprise, can be
carried out in an optimistic, pessimistic or averaged scenario. The presence of different
scenarios requires the use of an alternative competitive advantage to achieve a certain
expected value of profit.
Key words: competitive advantage, economic valuation, competitiveness.
Аналізування та оцінювання конкурентних переваг є складним науковим
завданням, яке потребує застосування
багаторівневого підходу, оскільки конкурентні переваги можуть полягати у
будь-чому, що стосується діяльності
підприємств. Крім цього їх оцінювання
можливе тільки на основі суб’єктивного
врахування цільових критерії, що відстежуються експертами і які мають на
меті дослідити чи конкурентна перевага
відповідає поставленим до неї вимогам.
Тому завдання оцінювання конкурентних переваг можна перенести у русло
експертного опитування та дослідження його результатів. Проте даний метод
базується на аналізуванні експертних
оцінок та потребує наявності достатньої кількості опитаних експертів, із
різнобічним досвідом та знаннями проте спільно високим професіоналізмом
у вирішення питання щодо оцінювання
конкурентних переваг підприємств. Це,
своєю чергою, обґрунтовує припущення про те, що метод експертного опитування є не завжди здійсненним, оскіль-
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ки базується на достатній вибірці експертів та може дати суперечливі результати через високий рівень не узгодженості між опитаними фахівцями. Іншою проблемою застосування даного
методу є суб’єктивністьреузальтатів, що
створює передумови для сумнівів у достовірності результатів його застосування. Тому оцінювання конкурентних
переваг має базуватись на методах, які
позбавлені суб’єктивізму та є незалежними від точки зору експерта.
Як уже зазначалось, труднощі в оцінювання конкурентних переваг полягають у тому, що їх можна віднести до
абстрактних об’єктів, наслідки застосування яких проявляються по-різному на
різних підприємствах. Дані висновки
зумовлені тим, що кожна організація є
унікальною та здійснює свою діяльність індивідуально, що приводить до
припущення про необхідність застосування конкурентних переваг наділених
унікальними рисами та котрі є такими,
що можуть бути корисними тільки для
даної організації. Звідси і підсумок про
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необхідність застосування ситуаційного
підходу до оцінювання конкурентних
переваг. Проте на противагу даному
твердженню, можна припустити, що
підприємства, не залежно від роду їх діяльності, мають спільні риси, а отже, і
спільні критерії визначення їх економічної ефективності. Це дає підстави
вважати обгрунтованим те, що узагальнені методики оцінювання та аналізу
конкурентних переваг мають будуватись на основі дослідження загальних
показників ефективності діяльності підприємства. На основі динаміки даних
параметрів можливим є дослідити стійкість конкурентних переваг та їх перспективність, а також спростувати або
довести тимчасовий або випадковий
характер впливу конкурентних переваг
на діяльність підприємства.
Таким чином, метод аналізу і оцінки
конкурентних переваг має характеризуватись такими ознаками [2]:
1) базуватись на системі загальних
критеріїв економічної ефективності
підприємства;
2) спрямовуватись на дослідження
довготривалості, стійкості та результативності.
До загальних критеріїв економічної
ефективності конкурентних переваг
можна віднести: чистий прибуток підприємства, обсяг реалізації продукції та
частку на ринку. Чистий прибуток (збиток) відображає фінансовий результат
діяльності підприємства та демонструє
то наскільки досліджуване підприємств є
успішним. Якщо чистий прибуток після
реалізації конкурентних переваг зростає,
то даним конкурентним перевагам можна дати високу оцінку. Обсяг реалізації
продукції відображає масштаби діяльності підприємства. Чим більшим є обсяг
реалізації тим більшою може бути економія на постійних витратах (ефект
масштабу) і тим складнішим є вхід на
ринок інших гравців. Тому динаміка обсягу реалізації продукції може відображати якість та ефективність конкурентних

переваг підприємства. Частка ринку підприємства є вагомим критерієм у переліку загальних параметрів успішності підприємств, оскільки даний показник
може зростати в умовах зниження обсягу
реалізації і чистого прибутку у періоди
рецесії або стагнації на ринках товарів і
послуг, що створює даному підприємству конкурентну перевагу у майбутньому, коли ринкова кон’юнкутра буде зростаючою і фінансові результати підприємства покращаться.
Аналізування зазначених показників
можна віднести до загального аналізу результатів діяльності підприємства. Дослідження саме його конкурентних позицій
можна здійснити на основі розрахунку
співвідношення між даними показниками і відповідним середньогалузевим значенням. Це дає підстави, запропонувати
систему критерії для моніторингу конкурентних позицій підприємства:
1. Відношення чистого прибутку
підприємства до середньогалузевого
значення:
ωP =

P
,
PA

(1.1)

де Р — чистий прибуток підприємства, грн;
РА — середнє арифметичне (зважене
або геометричне) значень чистого прибутку для всіх підприємств у галузі, грн.
2. Відношення обсягу реалізації підприємства до середньогалузевого значення:
ωN =

N
,
NA

(1.2)

де N — обсяг реалізації підприємства, грн;
NA — середнє арифметичне (зважене
або геометричне) значень обсягу реалізації для всіх підприємств у галузі, грн.
3. Відношення частки ринку підприємства до середньогалузевого значення:
ωW =
			

W
,
WA

(1.3)

де W — частка ринку підприємства, %;
WA — середнє арифметичне (зважене
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або геометричне) значень частки для
всіх підприємств у галузі, %.
Таким чином, на основі показників
можливим є оцінити конкурентні позиції підприємства у певній галузі. Даний
перелік показників не являється вичерпним, його можна доповнити іншими параметрами в залежності від специфіки діяльності підприємства та ринку
на якому воно функціонує. Якщо значення показників ω P , ω N , ω A є більшими за одиницю, то обгрунтованим є
припущення про те, що підприємство
домінує на ринку і що рівень його конкурентоспроможності є одним із найвищих. Дані показники є не раціональними до використання для аналізування
конкурентоспроможності підприємств,
які функціонують у галузях з високим
рівнем концентрації. Оскільки тоді на
ринку діє незначна кількість гравців, а
рівень конкуренції є незначним і виявити найбільш конкурентоспроможного
гравця тільки на підставі аналізу чистого прибутку, обсягів реалізації продукції
та частки ринку неможливо.
Чим можна використовувати представлені показники для аналізування
конкурентних переваг підприємства?
Безумовно вони характеризують рівень
конкурентоспроможності підприємства
проте не дають змогу судити про якість
та перспективність і ефективність його
конкурентних переваг. Це зумовлено
тим, що конкурентні переваги є абстрактними і можливо відокремленими
від загального фінансового стану підприємства. Високим рівнем конкурентоспроможності можна довести наявність та ефективність застосування конкурентних переваг проте їх оцінювання
має базуватись на багаторівневій моделі: створення або пошук конкурентних
переваг -> реалізації конкурентних переваг -> відстеження унікальних параметрів або загальних критеріїв успішності підприємства [3].
Пошук або створення конкурентних переваг може зумовити витрати зі
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сторони підприємства тому необхідним є побудова та вибір окремих показників на основі яких можливим є
моніторинг результатів застосування
конкурентних переваг. Таким чином,
знову раціональним є висновок про
ситуаційність вирішення даного завдання, оскільки підприємство може реалізовувати будь-які конкурентні переваги,
які воно зможе виявити. Проте незважаючи на дану обставину скористаємось
доведеним вище припущенням про те,
що конкурентні преваги підприємства
можна оцінити на основі аналізування
загальних показників результативності
діяльності підприємства.
До показників результативності підприємства за певний період часу можна
віднести співвідношення між фактичними і плановими показниками. Тоді
представлені вище індикатори конкурентоспроможності підприємства можна трансформувати у систему співвідношень, які дають змогу оцінити відношення між фактично досягнутими результатами у покращені конкурентних
позицій та плановими. Пропонований
набір показників:
1. Показник результативності із досягнення планового значення відношення чистого прибутку підприємства
до середньогалузевого:

(1.4)

де ωРфакт, ωРплан — відповідно фактичне і
планове значення відношення чистого
прибутку підприємства до середньогалузевого значення, част. од.; Рфакт,
Рплан — відповідно фактичне і планове
значення чистого прибутку підприємства, грн; РАфакт, РАпрогноз — відповідно фактичне середньогалузеве значення чи-

Цьвок Д.
Економічне оцінювання конкурентних переваг аграрних підприємств

стого прибутку і прогнозоване значення даного показника, грн.
2. Показник результативності із досягнення планового значення відношення обсягу реалізації підприємства
до середньогалузевого:

(1.5)

де ωNфакт, ωNплан — відповідно фактичне і
планове значення відношення обсягу
реалізації підприємства до середньогалузевого значення, част. од.; Nфакт,
Nплан — відповідно фактичне і планове
значення обсягу реалізації підприємства, грн; NAфакт, NAпрогноз — відповідно
фактичне середньогалузеве значення
обсягу реалізації і прогнозоване значення даного показника, грн.
3. Показник результативності із досягнення планового значення відношення обсягу реалізації підприємства
до середньогалузевого:

		

(1.6)

де ωWфакт, ωWплан — відповідно фактичне і
планове значення відношення частки
ринку підприємства до середньогалузевого значення, част. од.; Wфакт, Wплан — відповідно фактичне і планове значення
частки ринку підприємства, %; WAфакт,
WAпрогноз — відповідно фактичне середньогалузеве значення обсягу реалізації і прогнозоване значення даного показника, %.
Якщо значення показників (1.4, 1.5,
1.6) є більшим-рівними за одиницю, то
є підстави говорити про високий рівень
результативності досліджуваних конку-

рентних переваг підприємства. Представлені індикатори характеризують
вагомість конкурентної переваги для
підприємства, оскільки дають змогу
оцінити її результативність. Проте їх
використання у формі системи показників та у подальшому дослідження є
незручним, тому доцільним є їх узагальнення на основі розрахунку інтегрального показника, загальну вираз матричного представлення котрого можна
представити наступним чином:

wp 
I r = [rP rN rW ] ×  w N  , (1.7)
				
wW 

де Ir — інтегральний показник результативності досліджуваної конкурентної переваги, част. од.; wp — ваговий коефіцієнт
для складової яка відображає відношення
чистого прибутку підприємства до середньогалузевого значення, част. од.; wN —
ваговий коефіцієнт для складової яка відображає відношення обсягу реалізації
підприємства до середньогалузевого значення, част. од.; wW — ваговий коефіцієнт
для складової яка відображає відношення
частки ринку підприємства до середньогалузевого значення, част. од.
Переваги у використання інтегрального показника при оцінюванні результативності конкурентних переваг підприємства є наступними:
1) однозначність  результатів  дослідження, оскільки висновки про результативність конкурентних переваг приймаються на основі одного числа, а не кількох;
2) зручність при аналізуванні динаміки, оскільки графічний аналіз проводиться на основі одного ряду чисел, а
не декількох;
3) у подальшому дослідженні необхідним є порівняння результативності із
стійкістю, вирішення даного завдання
слід проводити на основі застосування
саме інтегрального показника.
Очевидним є що значення інтегрального показника є тим кращими
для підприємства чим більшими. Якщо
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Рис. 1. Послідовність економічного оцінювання конкурентних переваг

даний індикатор більший за одиницю,
то це свідчить, що в загальному досліджувана конкурентна перевага покращила конкурентні позиції підприємства,
якщо менша, то застосування конкурентної переваги мало несприятливі наслідки або взагалі не вплинуло на діяльність
підприємства. Слід зауважити, що на
практиці часто на результати функціонування суб’єктів господарювання впливають тимчасові або випадкові фактори,
які можуть погіршувати результати застосування конкурентних переваг, тому
необхідним є не тільки розрахунок інтегрального показника їх результативності, а й ситуаційний системний аналіз
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факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємства.
Одним із недоліків застосування інтегрального показника є необхідність
визначення коефіцієнтів вагомості для
розрахунку середнього значення виконання планових показників. Отримання даних коефіцієнтів відбувається на
основі врахування індивідуальних особливостей підприємства та досліджуваних конкурентних переваг. Окрім середнього зваженого можливим є також
застосовувати середнє арифметичне і
середнє геометричне. Остаточне рішення за даним питання приймається
менеджментом підприємства.

Цьвок Д.
Економічне оцінювання конкурентних переваг аграрних підприємств

Перед тим, як перейти до представлення сформульованого вище завдання, наведемо послідовність економічного оцінювання конкурентних переваг та
формул, які доцільно використовувати
при реалізації етапів даної послідовності. Це дасть змогу узагальнити наведені
вище результати та створити підгрунтя
для демонстрації наступних авторських
пропозицій. Послідовність економічного оцінювання конкурентних переваг
наведено на рис. 1.
Визначення результативності застосування конкурентної переваги дає змогу оцінити конкурентні переваги у короткостроковому періоді, проте для отримання більш вагомих результатів доцільним є оцінювання стійкості конкурентних переваг. Як уже зазначалось
раніше, наявність унікальних ресурсів
та успішне їх застосування дає підприємству тимчасову конкурентну перевагу, проте не стійку, оскільки дані ресурси можна дублювати або замінити, а
також завжди існує загроза входу на ринок нових гравців та посилення конкуренції. Тому аналізування стійкості конкурентних переваг має на меті досліди-

ти зміну динаміки результативності у
часі. Так, якщо темпи зміни результативності є зростаючими, то можна говорити про наявність високого рівня
стійкості конкурентної переваги. Тому
на основи ідентифікації зміни темпів
зміни результативності можливим є
кількісно ідентифікувати рівень стійкості і тим самим дати кількісну оцінку
конкурентній перевазі.
На основі аналізування статистичних даних по результатах діяльності вітчизняних підприємств аграрного сектору, розраховано динаміку середнього
значення інтегрального показника результативності конкурентних переваг
аграрних підприємств за період з 2005
по 2016 рр. (рис. 2).
Вихідними даними є звітність підприємств за 2005–2017 рр. Як бачимо з
рис. 2 динаміка інтегрального показника результативності конкурентних переваг досліджуваних підприємства протягом досліджуваного періоду була нестабільною. Найнижче значення спостерігалося протягом 2008–2009 рр., що
зумовлено глобальною фінансовою
кризою у даний період. Загалом можна

Рис. 2. Динаміка середнього значення інтегрального показника результативності
конкурентних переваг для досліджуваних підприємств
Прим.: побудовано автором на основі даних ТОВ «Ніжинагро»[24]; ПУАТ «Комінтерн» [25];
ПАТ «Кірова» [26]; ПАТ «Партизан» [27]; ПРАТ «Бучачагрохлібпром» [28];
ВАТ «Красноармійський райпостач» [29]; ТОВ «Торговий Дім Фідленс» [30];
ТОВ «Мирне» [31]; ПУАТ «Відродження» [32]; Агропромислова компанія «Березань»[33]
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відзначити, що конкурентоспроможність вітчизняних підприємств зростає,
що зумовлено стабілізацією національного валютного курсу та низькою вартістю ресурсів на вітчизняних ринках.
На основі одержаного ряду середніх
значень інтегрального показника розраховано показник стійкості, який наближається до значення 1,0788, що

більше за одиницю і свідчить про наявність значного потенціалу для подальшого росту. Причиною цього може
бути стабілізація національної грошової одиниці, зниження інфляції у 2016 р.
порівняно із 2015 р. та подальше прогнозоване зниження у 2017 р., а також
низька вартість ресурсів, у тому числі,
оплата праці.
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ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Vyhovskyi V. H., Vyhovska O. A. Formation of the Mechanism of Financial
Provision of Business Entities in the Transport Sector
Abstract. The work is devoted to formation mechanism the financial provision of public
transportation. The current state of transport industry in Ukraine are investigated. The
structure of the mechanism the financial provision of the subject of management in
transport industry, including forms, sources, methods and a complex of financial instruments are analyzed. Analysis of statistical data on the carriage of passengers by cars
(buses), trolleybuses and trams indicates a reduction in passenger turnover due to economic instability and a low investment attractiveness of the transport industry.
It is proved that efficient and rational use by the state of expenditures on transport will
increase the income from the industry, implement structural changes at the expense and
meet the needs of the population in moving public transport.
Key words: financial provision, transport industry, mechanism of financial, revenues of the transport
industry, expenditures of the transport industry, investment attractiveness, passenger turnover.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями. Ефективність діяльності підприємств транспортної галузі України визначається
рівнем їх фінансового забезпечення та
накопиченого фінансового потенціалу.
Оцінка понятійного апарату щодо
фінансового забезпечення підприємств
свідчить про різновекторність підходів
до його формування. Це вимагає структуризації відповідного фінансового механізму для його реалізації. Ключовими

факторами впливу на формування складу і структури механізму фінансового
забезпечення транспортної галузі є особливості державного та регіонального
управління фінансовими потоками.
Регулювання на означених рівнях
відбувається на основі нормативно-правової бази, яка визначає взаємодію органів державної і регіональної влади, місцевого самоврядування та приватних
суб’єктів господарювання з урахуванням
особливостей галузі. Першим кроком до
впровадження змін транспортної інфра-
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структури та її фінансового забезпечення
є децентралізація влади, що активно розпочалась в Україні у 2016 році. Зосередження уваги влади регіону на головних
транспортних проблемах та організації
транспортного обслуговування в цілому
дозволить сформувати підхід до диференціації фінансового забезпечення за
принципом рівномірності та гнучкості.
Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Проблему формування та
функціонування механізму фінансового забезпечення для зростання економічної ефективності розвитку підприємств транспортної галузі досліджували
О. Василик, М. Грідчіна, І. Запатріна,
О. Кириленко, О. Ковалюк, М. Крупка,
В. Опарін, А. О’Салліван, О. Пузанов,
О. Романенко, І. Салій, Ю. Слободяник, В. Федосов, С. Юрій.
Однак існує ряд невирішених проблем щодо формування структури, механізму фінансового забезпечення
суб’єктів господарювання транспортної
галузі, що потребує проведення додаткових наукових досліджень.
Метою статті є дослідження сучасного стану транспортної галузі в Україні і формування механізму фінансового
забезпечення транспортної галузі на
регіональному рівні.
Забезпечення сталого економічного
зростання в Україні неможливе без
ефективного функціонування транспортної інфраструктури. Транспортна
галузь належить до державотворчих напрямів національної економіки, завдяки
ефективній роботі якої визначається
рівень добробуту суспільства.
Фінансове забезпечення витрат підприємств транспортної галузі в Україні
здійснюється за рахунок фінансових
надходжень від реалізації транспортної
послуги або іншої форми транспортної
продукції; асигнувань з державного та
місцевого бюджетів; інвестицій та цільових субсидій; доходів від нетранспортної діяльності суб’єктів господарської діяльності.
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В цілому механізм фінансового забезпечення підприємства транспортної
галузі (див. рис. 1) має складну структуру та вимагає детального підходу до визначення всіх його компонентів. В науковій літературі немає єдиного підходу
до визначення фінансових інструментів
механізму фінансового забезпечення, в
думки науковців розходяться при
виокремленні їх форм і елементів.
Серед форм фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, що організовують перевезення громадським
транспортом, більшість науковців виділяють бюджетне фінансове забезпечення, кредитування, самофінансування та
лізинг. Бюджетне фінансове забезпечення в транспортній галузі ґрунтується
на безповоротній основі. Кредитування
суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів громадським
транспортом, відбувається через отримання кредиту від комерційної, державної чи банківської установи.
У випадку самофінансування ідеться
про форму фінансового забезпечення,
що стосується виключно приватних
суб’єктів господарювання. Така форма
передбачає ефективне використання
власних коштів на розвиток транспортного підприємства, що забезпечує покриття витрат і гарантує забезпечення
потреб розширеного відтворення.
Стале забезпечення виконання обсягів роботи суб’єктів господарської діяльності підприємств, що забезпечують
перевезення пасажирів громадським
транспортом, залежить від рівня фінансування, що поновлюють витрати й гарантують певні резервні ресурси на витрати в майбутньому періоді. Такі заходи забезпечать виконання транспортних зобов’язань в повному обсязі.
Однією із форм фінансового забезпечення, що передбачає залучення фінансових ресурсів на розвиток транспортного підприємства, є лізинг. Це
потужний фінансовий інструмент, що
впливає на конкурентоздатність суб’єк-
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Рис. 1. Структура механізму фінансового забезпечення транспортного підприємства

та господарювання, який здійснює перевезення пасажирів громадським транспортом. Лізинг вигідний для автотранспортних компаній тим, що з’являється
можливість експлуатувати транспортний засіб необхідного типу і провізної
місткості, не сплачуючи відразу його
повної вартості [9].
Фінансове забезпечення суб’єктів
господарської діяльності транспортної
галузі характеризується різноманітними
джерелами: видатки державного бюджету, місцевих бюджетів, власні фінансові ресурси. Джерела фінансового
забезпечення транспортного підприєм
ства залежать від форми власності.
Особливістю фінансового забезпечен
ня транспортних підприємств з кому
нальною формою власності є видатки
місцевого та державного бюджетів, а при
ватних транспортних підприємств —
власні кредитні фінансові ресурси.

Визначено, що методами фінансового забезпечення суб’єктів господарювання транспортної галузі є фінансове
планування, прогнозування, фінансове
регулювання та контроль. Слід зазначити, що фінансове забезпечення та фінансове регулювання є методами прямої дії, а інші — опосередкованими методами забезпечення такої дії [2]. При
цьому варто погодитись із О. Василиком, що таке розмежування функцій
(так називає методи фінансового механізму науковець) є доволі абстрактним,
оскільки фінансове забезпечення може
виконувати функції фінансового регулювання і навпаки [15].
З метою стійкого фінансового стану
суб’єктів господарювання транспортної
галузі й підтримки їх стабільного функціонування використовують різні інструменти фінансового забезпечення.
Функції державних та місцевих органів
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виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, щодо регулювання діяльності транспортних підприємств
реалізується через систему пільгового
контролю, прямого встановлення цін на
надання транспортних послуг, контроль
над виконанням наданих державою
пільг, компенсацій пільгових поїздок
(через дотації, субвенції, субсидії).
За даними Державної служби статистики України сучасне фінансове забезпечення транспортної галузі є незадовільним і характеризується низькою платоспроможністю суб’єктів господарювання,

а також унеможливлює сталий розвиток
інфраструктури. Для транспортних підприємств, фінансовий стан яких вкрай
нестійкий, відсутність необхідного обсягу
фінансових ресурсів, наявність значного
морального та фізичного зносу основних
засобів є причиною погіршення якості
транспортних послуг [8].
В таблиці 1 наведено статистичні
дані видатків на транспорт державного
бюджету України за останні сім років.
Відповідно до функціональної класифікації в розрізі місцевого, державного
та зведеного бюджетів.

Видатки на транспорт державного бюджету України 2010–2017 рр.
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Місцеві бюджети,
млн. грн.
2 674
3 754
3 853
3 691
4 348
8 006
13 927
28 815

Державний бюджет,
млн. грн.
12 608
14 735
12 848
14 203
14 429
23 104
15 335
20 575

Таблиця 1

Зведений бюджет,
млн. грн.
15 282
18 489
16 701
17 893
18 777
31 110
29 262
49 390

Рис. 2. Динаміка видатків на транспорт державного бюджету України
у 2007–2017рр.
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Аналіз даних табл. 1 показує, що спостерігається значне збільшення видатків
на транспорт для місцевих бюджетів з
2 674 млн грн в 2010 році до 28 815 млн
грн в 2017 році. Видатки для державного
бюджету України також мають тенденцію до зростання. Так, у 2010 році вони
становили 15 282 млн грн, а в 2017 році
збільшилися до 20 575 млн грн.
З соціальної точки зору позитивна
динаміка зростання видатків на транспорт на всіх рівнях фінансового забезпечення може призвести до збільшення
доходів від галузі, реалізації структурних змін за рахунок цього та задоволення потреб населення у переміщенні в
громадському транспорті. А на думку
К. Коломбієра, державні видатки на
транспортну інфраструктуру пожвавлюють економічне зростання [1].
Одним із способів залучення коштів
на збільшення видатків стало отримання державою кредитів від МВФ. Залучення кредитних ресурсів в період з

2007 р. по 2013 р. становило 14 мільярдів доларів. У 2014 році Україна отримала 4,6 млрд дол., а в 2015 — 6,7 млрд
дол. В 2016–2017 рр. Україна отримала
ще 2 млрд дол. Однак значні кредитні
надходження вимагають повернення,
що в подальшому може негативно відобразитись не лише на транспортній галузі, а й на стані національної економіки в цілому.
Для оцінки стану перевезень пасажирів в Україні проаналізуємо ситуацію
в розрізі трьох видів транспорту: автомобільного (автобусами), тролейбусного та трамвайного.
Проаналізувавши статистичні дані
перевезень пасажирів автомобільним
транспортом (автобусами) у 2010–
2016 рр., слід відмітити, що кількість
пасажирів у 2016 році у порівнянні з
2010 роком зменшилася на 1701,4 млн
пас. і становила 2024,9 млн пас. Загалом
зменшення перевезень відбулося за всіма регіонами України. Найбільше ско-

Таблиця 2
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) за реґіонами (млн)
Реґіон
Україна
Автономна Республіка Крим
Області:
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Міста:
Київ
Севастополь

Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3726,3 3611,8 3450,2 3343,7 2913,3 2243,7 2024,9
139,9 132,0 105,3 121,0
100,2
93,6
347,6
534,8
76,9
49,9
83,0
70,0
157,7
85,6
163,0
213,4
138,0
194,1
74,1
94,0
85,0
75,6
146,9
78,7
117,1
92,6
39,1
86,0

98,3
94,5
332,7
521,1
71,5
46,1
82,7
73,0
149,9
98,7
137,1
208,4
131,7
199,0
59,5
97,9
79,1
71,4
126,2
70,2
103,2
91,4
40,5
70,4

97,2
95,0
313,9
505,4
70,1
45,2
81,2
84,1
129,7
86,0
122,0
197,1
131,6
185,2
51,6
96,0
67,5
57,3
137,2
72,4
106,9
91,3
41,4
83,9

90,9
92,1
316,5
479,3
70,1
43,1
71,5
82,9
113,7
67,0
121,7
166,4
129,6
171,0
52,6
98,9
68,3
62,9
129,6
79,0
87,6
83,1
43,1
69,2

88,4
85,6
264,9
378,3
70,9
41,0
75,8
85,3
116,6
47,7
54,6
171,0
120,8
161,5
52,7
100,3
66,7
67,2
128,4
72,9
81,1
77,0
42,5
61,6

87,8
83,1
163,2
109,3
70,8
42,8
66,6
80,0
102,0
48,5
8,3
152,4
83,2
140,9
52,0
93,1
64,4
63,8
124,6
63,9
77,7
73,0
39,3
48,4

81,4
80,5
101,7
80,7
66,7
37,3
63,0
56,8
84,3
47,0
11,7
133,0
84,8
135,7
50,2
88,4
61,4
53,9
111,9
61,7
75,5
67,8
30,2
47,3

360,8
28,7

397,3
28,0

371,8
23,9

406,9
25,7

400,5
-

304,6
-

312,0
-
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рочення перевезень автомобільним
транспортом спостерігалося в Дніпропетровській області (з 347,6 млн пас. у
2010 році до 101,7 млн пас. у 2016 ро
ці), Донецькій області (з 534,8 млн пас.
у 2010 році до 80,7 млн пас. у 2016 ро
ці), Київській області (з 157,7 млн пас.
у 2010 році до 84,3 млн пас. у 2016 ро
ці), Луганській області (з 163,0 млн пас.
у 2010 році до 11,7 млн пас. у 2016 ро
ці), Львівській області (з 213,4 млн пас.
у 2010 році до 133,0 млн пас. у 2016 ро
ці). Зменшення перевезень автомо-

більним транспортом (автобусами)
пов’язане з погіршенням економічної
ситуації в Україні, збільшенням витрат на цей вид перевезень, недостатнім фінансуванням автомобільного
(автобусного) транспорту. Також слід
відмітити відсутність статистичних
даних перевезень автомобільним
транспортом в АРК Крим з 2014 по
2016 рік, у зв’язку з анексією Криму
Російською Федерацією.
Перевезення пасажирів трамвайним
транспортом представлено в табл. 3.

Таблиця 3
Перевезення пасажирів трамвайним транспортом за реґіонами (млн)
Реґіон
Україна
Автономна Республіка Крим
Області:
Вінницька
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Запорізька
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Сумська
Харківська
Місто:
Київ

2010
714
14

2011
798
13

2012
800
13

Роки
2013
757
13

2014
770
-

2015
738
-

2016
694
-

57
149
150
9
57
8
50
22
48
6
75

55
155
146
8
57
11
37
26
68
5
83

68
134
132
8
47
13
43
25
69
5
98

68
127
126
8
41
7
36
26
56
4
91

63
129
100
8
43
3
50
29
79
5
100

63
146
50
8
42
60
30
110
6
112

59
133
42
8
37
56
26
109
5
104

69

134

145

154

161

112
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Статистичні дані перевезень пасажирів трамвайним транспортом за регіонами у 2010–2016 рр. свідчать про те, що
кількість пасажирів зменшилася на
20 млн. пас. у 2016 році в порівнянні з
2010 роком і становить 694 млн пас.
Найбільше зменшення кількості пасажирів відбулося у Донецькій області
(з 150 млн пас. у 2010 році до 42 млн пас.
у 2016 році) та Запорізькій області
(з 57 млн пас. у 2010 році до 37 млн пас.
у 2016 році). Також зменшення кількості
перевезень відбулося у Дніпропетровській, Житомирській, Сумській областях. Водночас відбулося збільшення перевезень пасажирів трамвайним тран-
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спортом у наступних регіонах: Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Одеській,
Харківській областях та місті Київ. Найбільше зростання кількості пасажирів
спостерігалося у Одеській області
(з 48 млн пас. у 2010 році до 109 млн пас.
у 2016 році), у Харківській області
(з 75 млн пас. у 2010 році до 104 млн пас.
у 2016 році) та місті Київ (з 69 млн пас. у
2010 році до 115 млн пас. у 2016 році).
Перевезення пасажирів тролейбусним транспортом представлено в табл. 4.
Аналіз статистичних даних перевезень пасажирів тролейбусним транспортом за регіонами протягом 2010–
2016 рр. показує, що кількість пасажи-
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Таблиця 4
Перевезення пасажирів тролейбусним транспортом за реґіонами (млн)
Реґіон
Україна
Автономна Республіка Крим
Області:
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Міста:
Київ
Севастополь

2010
1204
61

2011
1346
101

2012
1345
128

2013
1306
138

2014
1097
-

2015
1081
-

2016
1039
-

65
19
51
185
49
25
22
4
3
82
26
9
39
33
30
21
19
88
37
46
26
45
39

60
21
61
207
43
23
20
5
4
93
22
10
51
36
27
18
19
94
31
42
38
46
35

75
21
57
200
41
22
16
8
4
90
25
11
47
40
26
16
16
98
24
38
18
39
40

75
17
51
187
34
18
14
8
5
67
23
13
38
44
20
14
16
113
17
35
19
39
36

73
22
54
145
33
18
15
6
5
35
26
17
52
46
22
15
19
124
22
33
18
31
37

78
29
63
94
36
20
14
10
9
28
30
23
62
55
34
23
26
142
20
35
20
28
39

80
26
57
82
37
16
14
9
7
26
32
26
53
49
34
20
24
145
19
37
19
25
38

124
56

183
56

185
60

200
65

229
-

163
-

164
-

рів зменшилася на 165 млн пас. у
2016 році в порівнянні з 2010 роком і
становить 1039 млн пас. Найбільше скорочення кількості пасажирів відбулося у
Донецькій області (з 185 млн пас. у 2010
році до 82 млн пас. у 2016 році), Луганській області (з 82 млн пас. у 2010 році
до 26 млн пас. у 2016 році), Також зменшення кількості перевезень відбулося у
Житомирській, Запорізькій, ІваноФранківській, Сумській, Херсонській,
Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях. Збільшення
кількості перевезень пасажирів тролейбусним транспортом в порівнянні з
2010 роком відбулося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рів-

ненській, Тернопільській, Харківській
областях та місті Київ.
Виходячи з результатів дослідження, варто зазначити, що зменшення перевезення пасажирів автомобільним
(автобусним) транспортом відбулося з
причини економічної нестабільності в
країні та відсутності інвестиційної привабливості галузі в цілому.
По-перше, значний вплив на пасажиропотік, та, як наслідок, недоотримання доходів від перевезень, відбувся
через анексію Криму та бойові дії на
Сході України. Кількість пасажирів, перевезених трамвайним транспортом, не
зазнали значних змін, лише Одеська та
Харківська області збільшили показники. Згідно даних Державної служби статистики України динаміка перевезень
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тролейбусним транспортом має тенденцію до зменшення в багатьох областях.
По-друге, недостатній рівень інвестицій у транспортну галузь призвів до морального та матеріального старіння рухомого складу транспортних засобів. Цей
факт зумовлює критичну необхідність
фінансового забезпечення транспортної
галузі шляхом залучення іноземних інвестицій та впровадження нових методик
щодо функціонування дієвого механізму
фінансового забезпечення. Незадовільний стан вітчизняної інвестиційно-інноваційної складової транспортної галузі
ґрунтується на низькому рівні тарифів на
перевезення, що підлягають державному
регулюванню; обмеженим фінансуванням з місцевого та державного бюджетів;
відсутністю приватно-державного партнерства; недосконалістю лізингових операцій на ринку України.
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Механізм фінансового забезпечення
суб’єктів господарювання транспортної
галузі має складну структуру, що включає в себе форми, джерела, методи та
комплекс фінансових інструментів.
Визначено, що фінансове забезпечення витрат підприємств суб’єктів го-

сподарювання транспортної галузі в
Україні здійснюється за рахунок фінансових надходжень від реалізації транспортної послуги або іншої форми
транспортної продукції; асигнувань з
державного та місцевого бюджетів; інвестицій та цільових субсидій; доходів
від нетранспортної діяльності суб’єктів
господарської діяльності.
Проаналізувавши видатки державного бюджету України на транспорт,
можна стверджувати про пріоритетне
значення транспортної галузі, що визначає стан національної економіки
країни. Ефективне та раціональне використання державою видатків на
транспорт сприятиме збільшення доходів від галузі, реалізації структурних
змін за рахунок цього та задоволенню
потреб населення у переміщенні в громадському транспорті.
Аналіз статистичних даних, щодо перевезення пасажирів автомобільним (автобусами), тролейбусним та трамвайним
транспортом свідчить про зменшення
пасажирообороту за рахунок економічної
нестабільності, низькій інвестиційній
привабливості транспортої галузі та проведення бойових дій на Сході України й
анексії Кримського півострову.
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Kovalko N. M. To the Question of the State Debt
Abstract. The article deals with issues of public debt. Attention is paid to the budget
deficit that arises as a result of taking over the state debt obligations. Particular attention
is paid to government (state) securities, as a result of which the state has a debt.
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У державах з ринковою економікою
всім інститутам фінансової системи надається велике значення, оскільки вони
вносять певний вклад у розвиток економіки держави. Всебічний розвиток фінансових відносин — це умова функціонування сучасної ринкової економіки.
Невипадково, що саме фінанси є невід’ємним атрибутом ринкової економіки, частиною економіки, що допомагає
реалізовувати методи державного регулювання шляхом формування різних
публічних грошових фондів.
Державі потрібні публічні грошові
фонди, публічні фінанси для реалізації
покладених на неї завдань і функцій.
Без наявності достатніх фінансових ресурсів держава не може ефективно
впливати на розвиток виробництва, соціальної сфери, неспроможна брати
участь в міжнародних відносинах, організувати свій зовнішній захист і забезпечити внутрішній правопорядок. Таким чином, фінансові ресурси держави — це сукупність всіх видів власних і
залучених грошових коштів, фінансових активів, якими володіє держава та
має можливість ними розпоряджатися.
Питання державного боргу, бюджетного дефіциту, правової та економічної природи державних цінних паперів досліджуються багатьма вітчизня-

118

ними вченими. Варто відмітити, зокрема
таких, як Л. К. Воронова, О. П. Орлюк,
А. А. Нечай, О. А. Музика-Стефанчук,
С. О. Ніщимна. Окрім цього, витоки досліджень цих явищ знаходимо у працях
А. Сміта, А. Вагнера, Дж. Кейнса. Є їй
інші вчені, які переймаються окресленими питаннями, проте актуальність теми
цим не вичерпується.
Оскільки наше дослідження присвячене публічним (державним і місцевим)
цінним паперам, тому, вважаємо, за доцільне акцентувати увагу на проблемах
залучення державою додаткових ресурсів,
що закономірно є передумовою дефіцитного фінансування (йдеться про фінансування публічних (державних і місцевих)
видатків за допомогою випуску позик,
здійснення відповідних запозичень.
У свою чергу, дефіцитне фінансування пов’язане із бюджетним дефіцитом, що виникає внаслідок різних причин об’єктивного і суб’єктивного характеру. Такими причинами є, зокрема, такі:
неможливість мобілізувати необхідні
доходи в результаті спаду темпів виробництва; низька продуктивність праці; нестабільність економіки; зниження ефективності виробництва; зростання витрат
без урахування фінансових можливостей держави та органів місцевого самоврядування; низький рівень ефективнос-
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ті здійснення бюджетних видатків; високий рівень витрат невиробничого характеру (військові витрати, утримання адміністративного апарату, покриття збитків
підприємств тощо).
Слушною є думка про те, що «бюджетний дефіцит покривається переважно через утворення державного боргу.
Державний борг становлять кошти, позичені урядом для покриття бюджетного
дефіциту, крім тих, які використовуються на повернення боргу. Бюджетний
дефіцит є показником негативних явищ
в економіці, що зумовлюють інфляцію
грошової одиниці, значний спад виробничої діяльності підприємств, зниження
купівельної спроможності громадян
тощо. Дефіцит виникає через зниження
ефективності функціонування певних
галузей; спад виробництва; несвоєчасне
проведення структурних змін в економіці чи її технічного переоснащення;
значні та необґрунтовані військові витрати тощо» [1, с. 158].
При цьому, інколи бюджетний дефіцит може мати й позитивний прояв,
коли він є відображенням активної участі держави в економічному зростанні
та розвитку, особливо у післявоєнних і
посткризових періодах. Це може означати, що держава функціонує у напрямі
її всебічного розвитку. Тут також слід
зважати на обсяги дефіциту — якщо
протягом декількох років бюджетний
дефіцит знижуватиметься, то це, безумовно, означатиме високий рівень
управління бюджетним коштами та
ефективне фінансування видатків.
В ідеалі, за рахунок бюджетних доходів мають покриватися бюджетні видатки. У такому випадку йдеться про збалансований бюджет. Якщо доходи перевищують видатки, то має місце профіцит
бюджету (до речі, профіцит не є позитивним явищем, а означає те, що у бюджеті невраховані якісь видатки, які могли бути профінансовані за рахунок отриманих доходів, або ж надійшли доходи,
які не були враховані у бюджеті в наслі-

док недосконального бюджетного планування). Найчастіше у практиці бюджетотворення бюджети в Україні приймаються з бюджетним дефіцитом, наявність якого потребує залучення додаткових фінансових ресурсів, внаслідок чого
у держави чи органів місцевого самоврядування виникають боргові зобов’язання — тобто виникає державний борг.
Державний борг, перш за все, пов’язаний
з державним регулюванням економіки, з
необхідністю пом’якшення протиріччя
між економічними і соціальними потребами суспільства і можливістю їх задоволення за рахунок бюджетних коштів.
Природно, що державний борг залежить від стану економіки країни. В цілому ж можливість використання державного боргу визначається рівнем економічного розвитку країни. «Репутація
держави, — говорив У. Черчиль, —
найточніше визначається тією сумою,
яку вона здатна взяти в борг» [2, с. 71].
Чим вищі темпи економічного зростання і нижче реальні процентні ставки,
тим менш обтяжливим для держави є
використання позик за допомогою цінних паперів для фінансування витрат.
До речі, дискусії про допустимість
державного боргу розпочалися ще у
XVIII–XIX ст. До того панівним було
бачення необхідності прийняття збалансованого бюджету (чи його аналогу).
Найбільш відомим прикладом оцінки ролі державної заборгованості представниками класичної політекономії
може слугувати робота Адама Сміта «Дослідження про причини і природу багатства народів» (1776 р.). Тут вчений вкрай
негативно оцінював практику кредитного (дефіцитного) фінансування державних видатків, оскільки вона зменшує багатство нації, одночасно посилюючи
податковий тягар і значно перешкоджаючи накопиченню капіталу. «Політика
державної заборгованості поступово послаблювала кожну державу, яка нею скористалося. Там, де державний борг одного разу перевищив певний рівень,
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майже ніколи не вдавалося, наскільки
мені відомо, його справедливим чином
погасити» [3, с. 125], писав Адам Сміт.
Аналізуючи роботи представників
класичної політичної економії, можна
зробити висновок, що податки і державні запозичення колись розглядали,
як зло, з яких податки — найменше зло.
Представники німецької історичної
школи на чолі з Адольфом Вагнером
були прихильниками позитивної спрямованості державних запозичень, а фінансування державних витрат за рахунок позик не лише схвалювали, але й
рекомендували.
Розвиток теорії державного боргу
після кризи 30-х рр. ХХ ст. пов’язаний
із працею англійського економіста Джо
на Мейнарда Кейнса «Загальна теорія
зайнятості, відсотка і грошей» (1936 р.),
в якій було теоретично обґрунтовано й
виправдано дефіцит бюджету і державний  борг.  Відповідно  до  теорії
Дж. Кейнса макроекономічна рівновага
встановлюється на рівні обмеженого обсягу виробництва, який не забезпечує
повної зайнятості, і як наслідок скорочує
споживання. Такий підхід було підтримано та використано у провідних промислово-розвинених країнах, як один із
важливих засобів регулювання економіки в повоєнні та посткризові роки.
У якості одного із заходів, що сприяють вирішенню цієї проблеми,
Дж. Кейнс пропонував стимулювати
додаткових державних видатків за рахунок запозичення державою коштів від
населення. На його думку, першочергове значення має сам факт додаткових
витрат, його мультиплікаційний ефект.
Основне призначення державного
боргу — бути інструментом регулювання економіки. Ця функція досягається
за допомогою вирішення двох завдань:
фіскального (отримати кошти для фінансування потреб держави) і регулюючого (використовувати ці кошти для
стабілізації економіки і стимулювання її
зростання) [4, с. 63].
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На практиці реалізуються різні заходи зменшення тягаря державної заборгованості, зокрема: підвищення рівня
інфляції (проте це може привести до
підриву довіри держави, як позичальника); приватизація об’єктів державної
власності (за допомогою цього отримуються додаткові кошти, певною мірою
збалансовуються бюджетні доходи і видатки. Проте тут виникає низка проблем, з-поміж яких нестійкість надходження фінансових коштів від приватизації, їх залежність від політичної
кон’юнктури [2, с. 71]). Названі заходи,
на наше переконання, мають бути виключними, адже вони вирішують проблему додаткового фінансування лише
частково та поверхнево, створюючи
при цьому проблеми бюджетного фінансування у майбутньому.
У світовій практиці накопичений великий досвід в управлінні державним
боргом ринковими методами, пов’язаними з використанням різноманітних фінансових інструментів, покликаних забезпечувати вплив на рівень державного
боргу та його структуру. Одним з таких
інструментів є публічні (державні та місцеві) цінні папери, що випускаються у
вигляді строкових боргових зобов’язань.
Ринок таких цінних паперів є, з одного
боку, одним з індикаторів стану всієї економіки, а з іншого — інструментом,
впливу, який може уповільнити або прискорити процеси ринкових перетворень.
Публічні (державні та місцеві) цінні
папери — це виключно важливий елемент економічної структури будь-якої
держави з ринковою економікою, це
неінфляційний механізм ліквідації бюджетного дефіциту, управління грошовою масою; для інвесторів — це вигідний напрям інвестицій, оскільки операції з такими цінними паперами можуть
мати низку істотних податкових пільг.
Крім того, публічні цінні папери є найбільш надійними інструментами фінансового ринку та досить дохідним інструментом на ринку цінних паперів.
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Необхідність випуску державних
боргових зобов’язань може виникати й
у зв’язку з потребою погашення раніше
випущених урядом позик, навіть за умови
бездефіцитного поточного бюджету.
Ще однією причиною емісії публічних цінних паперів може слугувати виникнення коротких розривів між доходами і видатками бюджету. Такі розриви з’являються внаслідок того, що надходження платежів до бюджету відбувається в певні періоди, в той час як витрати бюджету розподіляються за часом більш рівномірно.
Вочевидь, що випуск державних і місцевих цінних паперів є одним з найбільш
економічно доцільних методів фінансування бюджетного дефіциту у поточному
періоді. Використання ж кредитних ресурсів та додаткової емісії грошей Центральним банком країни знижує можливості
регулювання ринку позичкового капіталу.
Особливе значення має цільове призначення державних кредитних ресурсів,
тобто, на які потреби спрямовуються
державні кошти — на задоволення економічних і соціальних потреб суспільства або на збільшення адміністративних витрат держави, на забезпечення
структурних зрушень в суспільному виробництві або на збагачення окремих
груп населення. В останньому випадку
державний борг не є засобом державного регулювання економіки, а відображає

кризові процеси в країні і вимагає активних стабілізаційних заходів держави.
Випуск державних цінних паперів
може сприяти згладжуванню нерівномірності податкових надходжень, усуваючи тим самим причину касової незбалансованості бюджету. Особливістю
обігу таких зобов’язань є те, що їх власники можуть через певний термін повернути ці зобов’язання уряду назад або
використовувати їх при сплаті податків.
У ряді країн короткострокові державні цінні папери (державні запозичення)
використовуються з метою забезпечення банків ліквідними активами. Банки
поміщають в урядові цінні папери частину своїх депозитних коштів, які завдяки цьому не виходять з обороту і, більше того, приносять дохід.
Фінансування державного боргу за
допомогою державних запозичень інколи є дешевшим варіантом, ніж залучення коштів за допомогою банківських кредитів. Це пов’язано з тим, що
урядові боргові зобов’язання відрізняються вищою надійністю і ліквідністю,
а інвестори відчувають менші труднощі
при їх реалізації на вторинному ринку,
ніж при перепродажі позичок, наданих
державі. Отже, яки бачимо перераховані вище мотиви є причиною того, що
державні цінні папери у багатьох країнах є одним з основних джерел фінансування внутрішнього боргу.
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У практиці правозастосування доволі актуальним, проблемним є питання
реалізації функцій фінансового права,
особливо, зважаючи на реалізацію
функцій держави.
На сьогодні є чимало наукових монографій, публікацій, присвячених питанням, варто пригадати таких учених,
як Л. К. Воронова, В. С. Ковальський,
О. П. Орлюк, О. А. Музики-Стефанчук, Л. А. Савченко, Ю. В. Пирожкова,
А. С. Ємельянов,
А. А. Дембицький,
Н. М. Онищенко, М. М. Коркунов та
інші. Водночас практика реалізації
функцій права має практичний аспект,
що, у свою чергу, посилює потребу додаткових досліджень.
Мета статті полягає у дослідженні
особливостей реалізації функцій права
та функцій держави.
Так, вважається, що, наприклад,
правові функції держави повинні здійснюватися виключно в правових формах. Здійснення правових функцій в
неправових формах сприймається суспільною свідомістю як владне свавілля.
Натомість, неправові функції держави
можуть здійснюватися як в правових,
так і в неправових формах. Неправові
форми здійснення неправових функцій
для держави первинні, однак для сучас-
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ної держави характерно прагнення до
здійсненню неправових функцій переважно в правових формах. Неефективне  здійснення  державою  правових
функцій не може бути повністю компенсовано результативним здійсненням
їм неправових функцій, так само як не
може бути повною мірою компенсовано
ефективним  здійсненням  правових
функцій неефективна реалізація неправових функцій [1, с. 12]. Отже, завжди
слід зважати на те, про які функції та
форми йдеться. Для фінансових правовідносин найважливіше значення мають
правові функції, які мають реалізовуватися виключно у правових формах.
Вчені вважають, що основними
правовими функціями сучасної держави є функції правовстановлювальна,
правовідтворювальна, правозабезпечувальна, правосуддя, правозахисна, правоохоронна, законотворча, регулювальна, самообмеження. Основними
неправовими функціями сучасної держави є організаційно-політична, ідеологічна, економічна, соціальна, економічна, фінансова, екологічна функції та
функція забезпечення національної
безпеки [1, с. 9].
Існує думка, що здійснення правових функцій держави передбачає без-
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посередньо продукування юридичного
права, його вдосконалення і реалізацію.
Вплив на право в його неюридичних
формах (неофіційна, недержавне право), якщо воно необхідне для успішної
реалізації державою її правових функцій, також завжди забезпечується за рахунок відтворення діючої юридичної
права [1, с. 11]. З наведеного дещо нелогічним видається використання терміна «юридичне право» та виокремлення поруч із правовими і не правовими
формами реалізації функцій права ще й
юридичні та неюридичні форми.
З правовими формами реалізації
функцій держави тісно пов’язані організаційні, які часто передують правовим, будучи підставою для їх реалізації.
У сучасній літературі можна виділяють
такі основні організаційні форми здійснення функцій держави:
1) організаційно-регламентуюча
(включає поточну оперативну роботу
окремих структур по створенню умов
для функціональної діяльності органів
публічної влади);
2) організаційно-ідеологічна (охоплює оперативно-роз’яснювальну та
виховну роботу із забезпечення виконання різних функцій держави);
3) організаційно-економічна (спрямована на створення умов матеріального забезпечення, призначеного для виконання
різних державних функцій [2, с. 7].
Реалізація, наприклад, охоронної
функції фінансового права, включає
такі засоби, як:
1) фінансово-правовий примус, фінансовий контроль, юридична кваліфікація протиправних і суспільно-небезпечних діянь у галузі публічних фінансів [3, с. 12]. Також цитований автор
пише, що основною формою реалізації охоронної функції фінансового права є юридична відповідальність, яка за
своєю суттю є право відновлювальною.
Це виявляється у тому, що така відповідальність покликана відновлювати та
забезпечувати реалізацію законних ін-

тересів у сфері публічних фінансів. Фінансова відповідальність забезпечується
можливістю застосування фінансово-примусових заходів. Додатковими
формами є казначейське виконання бюджету, обов’язкове страхування, державна реєстрація емісії цінних паперів тощо
[3, с. 14]. Далі автор зазначає, що одним
із основних засобів реалізації охоронної
функції фінансового права є фінансово-правовий примус, «оскільки саме застосування його заходів забезпечує досягнення мети фінансової відповідальності» [3, с. 65]. З викладеного так чітко
незрозуміло, які засоби є основними —
примус чи контроль;
2) заборона та примус [4, с. 14].
Найістотнішим чином функції
впливають на форми і методи їх реалізації на практиці, зумовлюючи конкретні напрями правового впливу.
У контексті фінансового права та відповідних правовідносин можна стверджувати про те, що функції права впливають на форми та методи реалізації
завдань фінансово-правового регулювання, на форми та методи публічної
фінансової діяльності тощо. Водночас,
все це початково розглядається на доктринальному рівні, адже зв’язок функцій і завдань як такий на практиці може
мати місце лише тоді, коли будуть чітко
визначені власне ці функції та завдання,
коли вони так чи інакше отримають
своє закріплення. До того часу відповідні доктринальні розробки можуть використовуватися для додаткового обґрунтування якихось нормативно-правових
положень. Нагадаємо, що категорія «публічна фінансова діяльність» є науковою, використовується здебільшого у
навчальній та науковій фінансово-правовій літературі, так само, як форми,
методи такої діяльності.
У теорії виділяють дві концепції
функцій права: функції правового
впливу і функції правового регулювання. Вважається, що поняття «вплив» є
більш широким в порівнянні з понят-
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тям «регулювання»; регулювання є різновидом впливу і передбачає використання спеціальних засобів [5, с. 95;
6, с. 48–50; 7, с. 57–58]. У контексті цього А. В. Константінова доречно звертається до питання співвідношення таких
взаємопов’язаних між собою, але не тотожних понять, як «правовий вплив» і
«правове регулювання». Отже, поняття
«правовий вплив» значно ширше і
включає в себе окрім власне правового
регулювання ще інформаційну та ціннісно-виховну (орієнтаційну) сторони
права; поняття «правовий вплив» виступає загальним по відношенню до поняття «правове регулювання», що є в
цьому випадку особливим (часткове).
Правовий вплив – це керівництво суспільством з боку держави, що виражається в інформаційному, ціннісно-виховному і безпосередньо регулятивному впливі права на особистість і суспільство в цілому [8, с. 18].
Деякі автори вважають, що функція
права є реалізованою лише тоді, коли
повністю вирішені всі завдання та досягнуто кінцеву мету правового регулювання [9, с. 84], коли досягнуто необхідний результат – соціальний ефект, запланований законодавцем, з врахованими при цьому інтересами більшості
верств населення, а також з високим
рівнем гарантій прав і свобод людини [8, с. 34]. Реалізація функції фінансового права означає досягнення мети
цієї функції, практичне втілення її у публічній фінансовій діяльності. При
цьому, варто враховувати той факт, що
та чи інша функція права може бути реалізована частково, її реалізація може
бути розтягнена у часі (наприклад, у відносин з приводу публічного боргу, публічних запозичень, коли кошти позичаються зараз, а повертаються у визначений строк — протягом трьох, п’яти,
десяти, двадцяти років). Функції фінансового права існують постійно, вони
розвиваються, доповнюються характер;
натомість фінансово-правові відносини
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можуть мати регулярний, періодичний,
повторюваний, разовий характер. Тобто
правове регулювання фінансових відносин закінчується із досягненням мети
правового регулювання та виконанням
суб’єктів фінансових правовідносин своїх обов’язків. Вважаємо, що виконання
обов’язку названих суб’єктів автоматично припиняє фінансові правовідносини.
Навіть у періодичних бюджетних правовідносинах є момент їх закінчення та одночасного початку нових аналогічних
правовідносин (лише частково змінюються суб’єкти, а зміст прав та обов’язків
загалом лишається незмінним). Тобто на
сьогодні досить складно констатувати
факт реалізації функцій права у триваючих  фінансових  правовідносинах,
оскільки практично неможливо стверджувати, що досягнута мета цієї функції.
Отже, не зовсім вірно пов’язувати завершення реалізації функцій, зокрема, фінансового права із досягненням мети
фінансово-правового регулювання.
До елементів механізму реалізації
функцій права належать:
1) суб’єкти, що сприяють здійсненню функції права;
2) форми реалізації функції права;
3) юридична основа реалізації (закріплення шляхів реалізації функції
права в нормативних актах).
Функції права реалізуються різними
суб’єктами, які не обов’язково є учасниками конкретних фінансових правовідносин. З огляду на це, суб’єктів реалізації функцій, зокрема фінансового права, можна згрупувати таким чином:
перша група — органи публічної
фінансової діяльності — владні суб’єкти, які, пер за все, створюють нормативне підґрунтя для регулювання відповідних суспільних відносин (йдеться
про органи державної влади та органи
місцевого самоврядування як України,
так і зарубіжних держав);
друга група — підпорядковані
суб’єкти фінансових правовідносин, які
не мають владних повноважень (напри-

Коваленко А. А.
Реалізація функцій фінансового права у контексті функцій держави

клад, платники податків, споживачі
банківських послуг);
третя група — громадські організації,
об’єднання, які покликані доносити певну
інформацію першій і другій групі суб’єктів
(приміром, Асоціація платників податків,
Національна асоціація банків України,
Офіс бізнес-омбудсмена України);
четверта група — міжнародні організації (наприклад, МВФ, Світовий
банк, ЄБРР).
Підсумковим результатом процесу
реалізації функцій фінансового права є

досягнення необхідного економічного,
фінансового, соціального ефекту, тобто урегулювання, впорядкування, стабілізації, розвитку фінансових відносин,
а також попередження порушень чи/та
відновлення фінансової дисципліни.
Реалізація функцій фінансового права
передбачає встановлення правопорядку
у фінансових відносинах, а також дотримання належного рівня фінансової
безпеки (як на рівні публічних, так й на
рівні приватних фінансів), забезпечення безпеки у сфері публічних фінансів.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
Borsuk N. Ya. Correlation Between Objects of Common Property and Objects of
Management by Common Property
Abstract. The article investigates the significance and features of communal property
objects, examines various views on the criteria for classification of communal property
objects, identifies the principal differences of objects of communal ownership from objects of management of communal property. The emphasis is placed on the fact that the
object of communal property acts simultaneously as a category of civil, economic, constitutional and administrative law. While the object of communal property management
is more in the structure of administrative legal relations.
Key words: communal property, object of management, subject of management, legal relations, local
self-government.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Вже довгий час актуальним
завданням сучасної юридичної науки
залишається вдосконалення правового
регулювання відносин комунальної
власності. До теперішнього часу процес формування інституту права комунальної власності не отримав повного
завершення, а його складові елементи
недостатньо розроблені на легальному
та доктринальному рівнях. Відносини з
приводу комунальної власності, через
своїх суб’єктів, вважаються відносинами
влади та мають імперативний характер.
Об’єкти комунальної власності виступають одним з елементів правовідносин з приводу комунальної власності та
постійно перебувають у полі зору науковців через особливе значення для
життєдіяльності територіальної громади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослідженням
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об’єктів правовідносин у сфері управління комунальною власністю опікувались такі українські вчені, як Л. А. Музика,  Р. Ф. Гринюк,  Р. О. Денчук,
О. Р. Зельдина, О. О. Кравчук, С. І. Пересунько, О. П. Ковалевська, Р. Б. Бедрій, К. І. Апанасенко, І. О. Бондаренко, В. А. Устименко. Між тим, належної
уваги дослідженню значення співвідношення об’єктів комунальної власності
та об’єктів управління комунальною
власністю не приділялось.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз співвідношення дефініцій «об’єкти комунальної
власності» та «об’єкти управління комунальною власністю».
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Досліджуючи особливості об’єктів правовідносин у сфері управління комунальною власністю не слід забувати
про специфіку їх правового режиму.
Багато в чому розпорядження такими

Борсук Н. Я. Співвідношення об’єктів комунальної власності
та об’єктів управління комунальною власністю

об’єктами припускає отримання користі,
при цьому відчуженню повинні підлягати ті об’єкти публічної власності, господарське використання яких не може бути
забезпечено найбільш раціонально і
економно самим їх власником. Розпорядження об’єктами комунальної власності
повинне здійснюватися так, щоб це не
призводило до послаблення економічних основ життєдіяльності територіальних громад [1, с. 18].
Відповідно до чинного законодавства права власника від імені територіальної громади здійснюють органи місцевого самоврядування та їх структури.
Належність територіальній громаді на
праві власності є спільною рисою усіх
видів комунальної власності, незважаючи на різні правові режими, що обумовлені функціональним призначенням.
Формується склад об’єктів комунальної власності органами місцевого
самоврядування та на засіданнях відповідних рад затверджується перелік майна, яке належить до комунальної власності. Набувати право комунальної
власності територіальні громади можуть такими способами: передача територіальним громадам комунальної власності із державної власності; створення
майна за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також позабюджетних, цільових, валютних фондів та інших ресурсів. Органи місцевого самоврядування
наділяються правом визначати перелік
об’єктів, майна, яке входить до складу
комунальної власності, при цьому їх рішення можуть бути оскаржені в судовому порядку [1, с. 131].
Особливість об’єктів комунальної
власності проявляються в тому, що
вони призначені виконувати роль забезпечення різноманітних потреб мешканців територіальної громади і в залежності від виду потреб, які забезпечує
той чи інший об’єкт комунальної власності, залежать функції управління такою власністю. Управлінська діяльність
проявляється через здійснення різного

роду взаємопов’язаних управлінських фун
кцій, об’єктивно необхідних для забезпечення об’єкта управління [2, с. 43–44].
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» за органами
місцевого самоврядування закріплена
функція управляти об’єктами комунальної власності, яка проявляється в тому
що виключно на пленарних засіданнях
сільської, селищної, або міської ради
вирішуються такі питання: «прийняття
рішень щодо відчуження відповідно до
закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації,
а також переліку об’єктів комунальної
власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та
умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань
про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна,
про включення до об’єктів комунальної
власності майна, відчуженого у процесі
приватизації, договір купівлі-продажу
якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання
у концесію об’єктів права комунальної
власності, про створення, ліквідацію,
реорганізацію та перепрофілювання
підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади» [3].
Таким чином об’єкти управління
комунальною власністю виступають
складовою правовідносин публічного
управління власністю громади, де
суб’єктом виступає орган місцевого самоврядування. Причому делегування
повноважень на управління власністю
від імені та на користь територіальної
громади, надає цим правовідносинам
особливого публічного характеру.
Законодавством механізм управління об’єктами комунальної власності
створений таким чином, що кожен із
суб’єктів різного рівня має окремо визначені функції і компетенцію, які залежать від об’єкта управління, об’єкта комунальної власності. Відповідно об’єк-
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ти комунальної власності мають властивості, які направлені на задоволення
інтересів територіальної громади,
спільні інтереси на районному та обласному рівнях, інтереси спільноти, що
проживає в певному мікрорайоні і навіть окремих членів територіальної громади. Об’єкти комунальної власності
допомагають територіальній громаді
задовольняти такі спільні інтереси:
культурні, за допомогою функціонування місцевих крайових музеїв, театрів,
будинків-відпочинку тощо; освітні,
шляхом використання загальноосвітніх
та спеціалізованих шкіл, дитячих садочків; комунально-господарські, за допомогою функціонування житлово-комунальних організацій, які мають у своєму
розпорядженні майно, що перебуває в
комунальній власності; пасажирські
міські та міжрайонні перевезення, використовуючи комунальний транспорт.
Територіальна громада може мати у
власності стадіони і спортмайданчики,
інвентар та обладнання парків і скверів,
бані і пральні; генеруючі і розподільчі
об’єкти енергетики [2, с. 47–50].
Досліджуючи управлінські правовідносини з приводу комунальної власності та розглядаючи питання об’єктів
комунальної власності слід звернути
увагу на те, що існує достатня кількість
критеріїв класифікації об’єктів комунальної власності.
Відповідно до цивільного законодавства об’єкти комунальної власності
можливо поділити на: нерухомі та рухомі; подільні та неподільні; об’єкти,
визначені індивідуальними або родовими ознаками; споживні й неспоживні;
серед таких об’єктів є головні речі і їх
приналежності, складні речі. Крім того,
особливими об’єктами комунальної
власності є тварини, валютні цінності,
цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності. Проведене опитування серед керівників органів місцевого
самоврядування свідчить про те, що
найголовнішим ресурсом стратегічного
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розвитку в сучасній практиці господарювання є фінансові ресурси, на другому місці знаходиться рухоме та нерухоме майно, на третьому — природні ресурси; абсолютно ніякої цінності не
мають в очах практиків нематеріальні
активи [4, с. 39].
В. А. Устименко пропонує здійснювати класифікацію об’єктів права комунальної власності (комунальне майно)
залежно від цільового призначення на
такі види: 1) майно, що забезпечує діяльність органів місцевого самоврядування (відповідні місцеві ради, їх виконавчі органи тощо); 2) майно, що створене в результаті рішення місцевих рад
про його об’єднання (спільна власність
територіальних громад); 3) майно, закріплене за відповідними підприємствами, установами, організаціями. Ще
одним критерієм поділу об’єктів права
комунальної власності на види автор
пропонує визначити правовий режим,
що здійснюється щодо цих об’єктів. Залежно від правового режиму виділяють:
1) майно, необхідне для реалізації територіальною громадою своїх функцій як
власника (кошти місцевих бюджетів,
інше комунальне майно, не закріплене
за комунальними підприємствами та
установами); 2) майно, закріплене за комунальними унітарними підприємствами; 3) майно, закріплене за некомунальними суб’єктами господарювання на
договірній основі (оренда, концесія
тощо) [5, с. 39–40].
К. І. Апанасенко пропонує в якості
критеріїв класифікації об’єктів комунальної власності розглядати їх функціональне призначення; характер виразу
об’єктів (вартісний чи речовий); ступінь
їхньої прибутковості; режим функціонування об’єктів [6, с. 67].
У своїй науковій праці Р. Б. Бедрій
зазначає про можливість класифікувати
об’єкти права комунальної власності залежно від прибутковості: 1) майно, яке
повністю утримується за рахунок бюджету; 2) майно, яке перебуває у корис-
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туванні соціальних та освітніх установ
міського підпорядкування; 3) майно ус
танов, що підтримуються за рахунок
бюджетних коштів; 4) майно підприємств, які одержують дотації з бюджету;
5) майно підприємств, інших суб’єктів
господарювання, основною метою діяльності яких є отримання прибутку
для поповнення бюджету, вирішення
завдань соціально-економічного розвитку території [7, с. 79]. Обравши такий спосіб класифікації автор звертає
увагу на споживчі можливості майна,
що є одним з головних чинників розвитку та життєдіяльності територіальної громади.
О. В. Батанов пропонує при обґрунтуванні складу об’єктів комунальної
власності виходити із їхнього значення
для ефективності функціонування місцевого самоврядування та задоволення
інтересів і потреб населення відповідного населеного пункту, їхньої відповідності покладених на ці органи функцій по забезпеченню потреб населення [8, с. 362]. З цією думкою варто погодитися, так як головним призначенням
місцевого самоврядування є задоволення потреб населення, створення сприятливих умов для життя та розвитку, забезпечення соціальних гарантій тощо.
Країни континентальної правової
сім’ї серед об’єктів комунальної (муніципальної) власності виділяють категорію суспільного надбання, що призначене для задоволення потреб всього
суспільства і яке громада не має права
відчужувати. Суспільне надбання умовно поділяють на 2 групи об’єктів: майно
загального користування і майно, здатне задовольняти суспільні потреби, яке
суб’єктивно, шляхом закону, визначене
як таке, що не підлягає приватизації
(майно у сфері житлово-комунального
господарства, побутового обслуговування населення, водо-, енерго-, теплоі газозабезпечення, транспорту загального користування та інших комунальних служб, найважливіші об’єкти соці-

альної й економічної інфраструктури,
підприємства природних монополій,
науково-технічного забезпечення, освіти й культури). Окремі вчені пропонують використовувати досвід країн континентальної правової сім’ї для визначення вітчизняних об’єктів комунальної
власності [9, с. 694]. Крім того, в запропонованій класифікації зазначені не
тільки види об’єктів комунальної власності, але й види об’єктів управління
комунальною власністю — ті, які призначені для задоволення суспільних потреб, забезпечують життєдіяльність суспільства та створюють базу для розвитку територіальної громади. Саме ці
об’єкти не можна відчужувати.
Дуже вдалим можна вважати запропонований М. О. Баймуратовим та
В. А. Григор’євим поділ об’єктів комунальної власності на дві групи: ті, що
мають загальногосподарське значення
для відповідної території (наприклад,
місцеві засоби сполучення, комунальні
дороги, місцеве енерго-, тепло- і водозабезпечення, комунальний житловий
фонд, служби, які забезпечують пожежну безпеку, благоустрій і санітарне благополуччя територій); ті, що мають загальносоціальне призначення (соціально-культурні установи, установи по
охороні материнства й дитинства, комунальні заклади охорони здоров’я, навчальні заклади тощо) [10, с. 63].
Залежно від суб’єкта, об’єкти комунальної власності можливо поділити на
ті, що можуть бути у власності будьяких суб’єктів господарювання, а також
ті, що можуть перебувати виключно в
комунальній власності (окремі категорії
земель, доходи місцевого бюджету); ті,
що закріплені за певними комунальними суб’єктами господарювання, й ті, що
не закріплені за вказаними суб’єктами,
але забезпечують діяльність територіальних громад, органів місцевого самоврядування [11, с. 87].
При визначенні переліку об’єктів
комунальної власності також потрібно
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звернути увагу на якому рівні найоптимальніше організувати управління тими
чи іншими сферами соціальної діяльності. І. Г. Ткачук пропонує в законі зафіксувати, за яким рівнем комунальної власності (обласної, районної, міської тощо)
закріплюються об’єкти; [12, с. 14–19]
критерієм вона запропонувала визнати
фактичну міру включення конкретних
виробничих і невиробничих об’єктів
до системи різноманітних зв’язків, що
диференціюються за рівнем вирішення
завдань (місцеві, загальнодержавні) та
функціональним призначенням (задоволення особистих, комунальних, загальнодержавних потреб) [13, с. 12–17].
Оцінюючи комунальну власність в
аспекті економічної гарантії місцевого
самоврядування об’єкти комунальної
власності потрібно розглядати як ресурси комунального управління, до
яких відносять матеріальні об’єкти, на
основі яких органи й посадові особи
здійснюють владні повноваження.
В цьому випадку об’єкт управління комунальною власністю відноситься суто до
управлінських правовідносин [9, с. 691].
Крім досліджених критеріїв класифікації об’єктів комунальної власності
існує ще досить багато пропозиції науковців з цього питання. У відношенні
об’єктів управління комунальною власністю, на жаль, науковцями досліджень
проводилося недостатньо.
Як зазначалось раніше, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» визначаються управлінські
функції органів місцевого самоврядування, тобто форми управління комунальною власністю. Додатково законодавчими актами встановлюються для кожної
форми управління відповідні об’єкти
управління комунальною власністю.
Об’єкти управління комунальною
власністю, крім Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», визначаються також Законами України
«Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих дер-
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жавних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації
об’єктів незавершеного будівництва»,
«Про управління об’єктами державної
власності», «Про оренду державного і
комунального майна», «Про іпотеку»,
«Про концесії» тощо. У зазначених законах визначаються об’єкти, у відношенні яких органи місцевого самоврядування можуть здійснювати управлінські функції та об’єкти, розпоряджатися
якими заборонено.
З урахуванням того, що володіє та
користується комунальною власністю
територіальна громада, а розпоряджається — орган місцевого самоврядування, можемо припустити, що об’єкт комунальної власності — це те майно,
яким розпоряджається та використовує
територіальна громада, а об’єкт управління комунальною власністю — це те
майно, у відношенні якого органи місцевого самоврядування відповідно до
законодавства України можуть здійснювати свої управлінські функції.
Враховуючи розглянуту класифікацію об’єктів комунальної власності та
законодавчі акти, які встановлюють порядок управління об’єктами комунальної власності, їх можна класифікувати
за такими критеріями:
1. Залежно від суб’єкта управління,
об’єкти, які знаходяться в управлінні:
сільських, селищних, міських рад; обласних та районних рад, що представляють спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ, міст.
2. Залежно від форми управління:
об’єкти приватизації; об’єкти купівлі-продажу; об’єкти оренди; об’єкти довірчого управління; об’єкти концесії;
об’єкти іпотеки тощо.
3. Залежно від рівня задоволення потреб населення, об’єкти управління комунальною власністю поділяються на
такі, що направлені на задоволення: інтересів  територіальної  громади; спільних інтересів на районному та обласному рівнях; інтересів спільноти, що про-

Борсук Н. Я. Співвідношення об’єктів комунальної власності
та об’єктів управління комунальною власністю

живає в певному мікрорайоні; інтересів
окремих членів територіальної громади.
Висновки з цього дослідження і
перспективи подальших розвідок у
цьому напрямі. Проводячи паралель
між дефініціями «об’єкти комунальної
власності» та «об’єкти управління комунальною власністю» потрібно акцентувати увагу на тому, що об’єкт комунальної власності виступає одночасно категорією цивільного, господарського,
конституційного та адміністративного
права. Тоді як об’єкт управління комунальною власністю відноситься в більшій мірі до структури адміністративних
правовідносин, у зв’язку з тим, що ви-

ступає об’єктом здійснення владних повноважень органами місцевого самоврядування.
Проаналізувавши поняття та види
об’єктів комунальної власності та об’єктів управління комунальною власністю
можна дійти висновку про наявність певної специфіки комунальної власності,
яка полягає у тому, що об’єкти комунальної власності мають особливий цільовий характер, тому що слугують інструментом вирішення основних завдань
місцевого значення, таких як задоволення житлово-комунальних, соціально-культурних, побутових та інших потреб населення територіальної громади.
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УДК 347.6
Сидоренко Денис Іванович
Аспірант Хмельницького університету управління та права
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ВІЛЬНА ЗГОДА ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКА
ПРИ УКЛАДЕННІ ШЛЮБУ»
У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ
Sydorenko D. I. To the Question of the Definition of «Free Consent of Women
and Men in Marriage» in Family Law
Abstract. In a scientific article, the author conducted a study of legal and doctrinal sources
that define the concept of free consent of men and women to marry, and circumstances
that deny the principle of voluntary marriage. As a result of the research, the author proposes his own conclusions on this issue, in particular, states that the free consent of a
woman and a man when entering into a marriage is marriage to a woman and a man, in the
absence of circumstances of objective or subjective nature that adversely affect voluntary
admission to marriage, as well as the perception of marriage contracted by him union as a
marriage, and family relationships — as marital legal relationships. The circumstances that
adversely affect the voluntary admission of marriage include: physical or mental violence
that preceded the marriage or took place at the time of its conclusion, or the threat of such
violence to one of the spouses, their relatives, family members or others persons, lack of
mental freedom to marry at the time of registration of marriage, mistake or deception of
a person concerning a spouse or concerning the interpretation of family relations between
spouses as a marriage, as well as in a number of other circumstances of significant importance, the presence of other circumstances indicate the defect will.
Key words: marriage, void marriage, nullity of marriage, the conditions of invalidity of marriage,
free consent of a woman and a man to marry.
Однією із підстав недійсності шлюбу є укладення його з недієздатною
особою або за відсутності вільної згоди
на укладення шлюбу подружжям. В теорії сімейного права, по різному називають дану підставу недійсності шлюбу,
як укладення його з недієздатною особою або за відсутності вільної згоди на
укладення шлюбу подружжям: порок
волі [2; 18, с. 164], порушення принципу добровільності (свободи волі) [6, с. 229;
9, с. 20; 18, с. 164], відсутність взаємної
добровільної згоди чоловіка та жінки
на укладення шлюбу [9, с. 20; 11, с. 129;
14, с. 65], відсутність взаємної згоди
осіб, що вступають у шлюб [18, с. 162],
відсутність згоди на укладення шлюбу
[8, с. 126], примушування до шлюбу

[19, с. 69]. Однак, переважним в теорії
сімейного права України залишається
саме визначення «відсутність вільної
згоди на укладення шлюбу» [1, с. 131;
3, с. 10; 5, с. 27; 10, с. 43; 12, с. 103;
15, с. 93; 16, с. 134; 17, с. 128].
Зазначена обставина, а також те, що
в юридичній доктрині немає одностайності щодо визначення поняття «вільна
згода на укладення шлюбу», а також обставин, які свідчать про відсутність вільної згоди на укладення шлюбу, зумовлює необхідність даного дослідження.
Попри те, що питання недійсності
шлюбу у зв’язку із укладенням його з
недієздатною особою або за відсутності вільної згоди на укладення шлюбу
подружжям, було предметом дослі-
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дження таких учених, як І. В. Апопій,
О. Ю. Бикова,  А. Б. Болховітінова
(Райчук), І. В. Жилінкова, Л. Ю. Ковтунова, Л. М. Пчелінцева, З. В. Ромовська,
Ю. М. Фетюхін, С. Я. Фурса та інші, однак виникає необхідність перепрацювання даних досліджень в аспекті саме визначення вичерпного переліку обставин, які
заперечуть  добровільність  укладення
шлюбу, свідчать про його недійсність.
Метою цієї наукової статті є визначення на підставі доктринальних джерел та діючого сімейного законодавства
поняття вільної згоди чоловіка та жінки
на укладення шлюбу, а також обставин,
які заперечують принцип добровільності укладення шлюбу.
Зважаючи на те, що відповідно до ч.
ст. 21 Сімейному кодексі (надалі по тексту — СК) України шлюб визначається
як сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі реєстрації актів
цивільного стану, наявність вільної згоди обох сторін на створення такого сімейного союзу є основною підставою
для визнання юридичних наслідків
шлюбу. У випадку, якщо шлюб буде
укладено без врахування думки однієї
або обох сторін, то в такому випадку
буде порушено принцип добровільності укладення шлюбу, визначена у ст. 24
СК України, що є підставою для визнання його недійсним. В той же час,
чинне українське сімейне законодавство прямо зазначає на недопустимості
порушення принципу добровільності
укладення шлюбу і єдиним суб’єктом,
який вправі надавати згоду на укладення шлюбу є суд, і лише у випадку необхідності укладення шлюбу з особою,
яка не досягла шлюбного віку, але досягла шістнадцятирічного віку.
Однак, хоча ч. 1 ст. 24 СК України
зазначає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, однак визначення цього поняття та характеристики його змісту в СК України не
міститься. В СК України зазначаються
лише негативні передумови, що виклю-
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чають вільну згоду на укладення шлюбу: примушування жінки та чоловіки до
шлюбу (абз. 2 ч. 1 ст. 24 СК України),
реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка
з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати
ними (ч. 2 ст. 24 СК України; ч. 3 ст. 39
СК України; ч. 1 ст. 40 СК України), в
тому числі, коли в момент реєстрації
шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного
сп’яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і
(або) не могла керувати ними, або якщо
шлюб було зареєстровано в результаті
фізичного чи психічного насильства
(ч. 1 ст. 40 СК України).
Відсутність такого визначення є однією із проблем теорії сімейного права,
тому в літературі неодноразово робилися спроби визначити зміст цієї сімейно-правової категорії.
Зокрема, як зазначає І. В. Жілінкова
вільна згода жінки та чоловіка в юридичному розумінні означає, що кожен з
них розуміє значення своїх дій та їхні
наслідки та свідомо приймає рішення
утворити сім’ю [17, с. 95].
На думку С. Я. Фурси, вільна згода
жінки та чоловіка — це дійсне їх волевиявлення на шлюб, яке здійснюється без будь-якого тиску, омани,
примусу, тобто фізичного чи психічного насильства [16, с. 134]. Аналогічне визначення виділяє О. В. Оніщенко [10, с. 43].
На жаль, зазначені визначення поняття «вільна згода осіб на укладення
шлюбу» повною мірою не визначають
зазначене поняття: так, визначення, подане І. В. Жилінковою правильне із су
б’єктивної точки зору, вільна згода в
даному аспекті розглядається як внут
рішня свобода осіб, які укладають шлюб,
їх відповідальне ставлення до створення шлюбу; визначення С. Я. Фурси
звертає увагу на зовнішній чинник —
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свободу від посягань на добровільне волевиявлення осіб.
В цьому плані, слід погодитися із
Л. Ю. Ковтуновою про те, що визначення подане науковцем В. А. Рясенцевим є найбільш повним. Як зазначає
В. А. Рясенцев, поняття «взаємна згода
осіб» вказує перш за все на те, що наречений та наречена добровільно укладають шлюб, вільно виражають свою
волю, яка не піддається неправомірному впливу з боку одного з наречених,
родичів чи інших громадян. Взаємна
згода означає, що особи, які укладають
шлюб, дають собі звіт у своїх діях в органах державної реєстрації актів цивільного стану (надалі по тексту —
ДРАЦС), розуміють зміст та наслідки
реєстрації шлюбу. І, зрештою, законодавець під взаємною згодою розуміє
дійсні та взаємні наміри нареченого та
нареченої створити сім’ю, набути прав
та обов’язків, які властиві шлюбному
союзові [6, с. 229].
Зазначене визначення, на нашу думку, є цілком актуальним і слушним на
даний момент, попри те, що воно було
дане ще в 60-і роки ХХ ст. В той же час,
зважаючи на те, що чинний СК України істотно доповнив перелік підстав
недійсності шлюбу, в тому числі в частині визначення поняття «вільна згода
на укладення шлюбу».
Як зазначає Л. Ю. Ковтунова, згода
жінки та чоловіка на укладення шлюбу
має відповідати певним вимогам, для
того, щоб бути юридичним фактом у
складі комплексу юридичних фактів, що
тягнуть за собою виникнення шлюбного
статусу. Згода має бути вільною; взаємною; свідомою; спрямована на встановлення шлюбних відносин [6, с. 230].
За наявності зазначених елементів
добровільності, шлюб є дійсним, якщо
ж зміст добровільності шлюбу позбавляється якогось елемента, це має наслідком недійсність шлюбу або визнання
його недійсним за рішенням суду. Зазначені наслідки законодавець дифе-

ренціює залежно від можливості особи
усвідомлювати значення та наслідки
своїх дій та керувати ними [6, с. 230].
Зокрема, у випадку, якщо презюмується, що особа взагалі не розуміла значення своїх дій (визнана недієздатною),
такий шлюб є недійсним незалежно від
факту його визнання таким судом, є нікчемним, як тільки факт недієздатності
буде встановлено органом ДРАЦС, що
уповноважений розглянути заяву про
анулювання актового запису про шлюб.
Якщо психічний стан особи допускав, що особа могла розуміти значення своїх дій, хоч і не в повній мірі,
такий шлюб визнається недійсним, однак вже після розгляду відповідної справи судом. Це ж саме стосується укладення шлюбу під фізичним або психічним
примусом.
У випадку, якщо вільна згода особи
на укладення шлюбу порушена, але це
викликано не психічним станом особи
чи такими об’єктивними чинниками, як
насильство, а віковими особливостями
(недосягнення особою шлюбного віку)
чи ненаданням відповідної інформації,
що має значення для прийняття рішення
про укладення шлюбу (приховування
тяжкої хвороби), то такий шлюб може
бути визнаний недійсним, але в цілому
він є оспорюваним, тобто його дійсність
може бути підтверджена судом.
На жаль, детального дослідження
цих елементів в теорії сімейного права
немає. На нашу думку, якщо говорити
про зміст поняття «вільна згода на укладення шлюбу», то слід зазначити на наступних її елементах:
По-перше, відповідно до ч. 1 ст. 24
СК України та ч. 1 ст. 39 СК України
вільна згода наречених можлива при
добровільній згоді обох наречених на
укладення шлюбу, за відсутністю примусу для укладення шлюбу (у редакції
абз. 2 ч. 1 ст. 39 СК України — «фізичного чи психічного насильства»). При
цьому, відповідно до ст. 28 СК України
згода наречених на укладення шлюбу
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повинна бути виражена у формі заяви
про реєстрацію шлюбу, яка подається
жінкою та чоловіком до будь-якого органу ДРАЦС за їхнім вибором. Така заява повинна бути подана особисто або
представником за нотаріально засвідченою довіреністю (ч.ч. 2, 3 ст. 28 СК Ук
раїни). Сама процедура реєстрації шлю
бу повинна відбуватися в присутності
наречених (ст. 34 СК України). Недотримання процедури надання згоди на
укладення шлюбу відповідно до СК Ук
раїни є підставою для визнання шлюбу
недійсним як порушення правила про
вільну згоду на укладення шлюбу. При
цьому, якщо звернутися до німецького
сімейного законодавства, то відповідно
до § 1311 Німецького цивільного уложення недотримання формальної процедури надання згоди на шлюб є самостійною підставою для скасування укладеного шлюбу (як вже зазначалося, німецьке сімейне законодавство не знає
(заява про укладення шлюбу повинна
бути подана особисто подружжям,
представництво не допускається) [4]. На
нашу думку, виділяти зазначену обставину як окрему недоцільно, оскільки недотримання формальних критеріїв при
укладенні та реєстрації шлюбу вже свідчить про те, що визначити чи дотримано принцип добровільності при укладенні шлюбу, чи є згода на укладення
шлюбу вільною, є неможливим. Проте
це стосується виключно тих формальних критеріїв, що ставляться до процедури реєстрації шлюбу, визначені в
СК України і зазначені вище.
Що стосується фізичного чи психічного насильства, як зазначає Л. Ю. Ковтунова, насильство може бути застосоване як іншим нареченим, так і сторонніми
особами; метою застосування насильства
має бути саме примушення особи до
вступу у шлюб; особа, до якої насильство
застосовується має розуміти мету застосування до неї насильства. Лише при наявності цих умов можна вважати застосування до одного з наречених насильства
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підставою для визнання шлюбу недійсним за рішенням суду.
При цьому, формами прояву фізичного насильства, як зазначає Ю. М. Фетюхін можуть бути: нанесення побоїв,
зв’язування, позбавлення свободи пересування, позбавлення їжі та води, насильницьке вчинення статевого акту
тощо. Психічним насильством є погрози, які для того, щоб бути підставою для
визнання шлюбу недійсним повинні
бути реальними та дієвими. Суд, розглядаючи питання про недійсність
шлюбу повинен визначити, в якій частині насильство (погроза) вплинуло на
прийняття рішення про укладення
шлюбу. При цьому, слід враховувати
ступінь впливу саме на конкретну особу
відповідно від її світогляду, тобто враховувати виключно суб’єктивний критерій. Наприклад, є такою, що має юридичне значення погроза розголосити
відомості про переривання вагітності,
втрату цноти чи невірність, якщо вона
адресована особам із суворими моральними принципами, хоча для інших осіб
така погроза може і не бути достатньо
серйозною [18, с. 164]. Хоча І. А. Косирева в цьому випадку зазначає, викладені Ю. М. Фетюхіним випадки психічного насильства можна вважати підставою
для визнання шлюбу недійсним, якщо
зазначені у погрозах факти сталися, що
заперечує наявність у особи, відомості
про яку можуть бути розголошені, суворих моральних принципів. З іншого
боку, погроза батьків звернутися до органів внутрішніх справ у випадку, якщо
повнолітній чоловік, що вступив в інтимний зв’язок із неповнолітньою, не
одружиться на ній є правомірною і такою, що не призведе до недійсності
шлюбу [7, с. 934–943] (хоча на нашу
думку і це твердження є достатньо спірним, оскільки з боку чоловіка матиме
місце, по-перше, укладення шлюбу без
вільної згоди, з іншого — будуть ознаки фіктивного шлюбу, оскільки його
укладення здійснювалося виключно з
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метою не бути притягнутим до кримінальної відповідальності).
По-друге, шлюб реєструється після
спливу одного місяця від дня подання
особами заяви про реєстрацію шлюбу,
крім випадків, зазначених у абзаці 2 ч. 1
і ч. 2 ст. 32 СК України, коли можлива
реєстрація шлюбу до спливу місячного
терміну і ч. 3 ст. 32 СК України — коли
можливе відкладення реєстрації шлюбу
за наявності відомостей, що свідчать
про перешкоди для укладення шлюбу.
Наявність місячного терміну для реєстрації шлюбу після подання відповідної заяви нареченими свідчить про те,
що протягом зазначеного терміну можливим є виявлення обставин, що свідчать про відсутність вільної згоди наречених на укладення шлюбу, що дозволить попередити укладення шлюбу з
порушенням принципу добровільності
при укладенні шлюбу. Аналогічно
можна зазначити про можливість відкладення шлюбу, яка також є важливою
гарантією укладення дійсного шлюбу.
З іншої сторони такі підстави для «негайної» реєстрації шлюбу, як вагітність
нареченої, народження нею дитини, а
також безпосередня загроза для життя
нареченої або нареченого можуть привести до реєстрації недійсного шлюбу,
однак спрямовані на те, щоб наречені
отримали права та обов’язки подружжя,
було належно визначено походження
дитини і відповідно подружжя та дитина отримали відповідні права та обов’язки батьків та дитини. Бачимо, що негативні наслідки такого виключення із
правила про реєстрацію шлюбу у місячний строк менші за позитивні наслідки врахування зазначених обставин
при зменшенні місячного строку на реєстрацію шлюбу.
По-третє, згода наречених на укладення шлюбу є вільною лише у випадках, коли буде дотримано зобов’язання
органу ДРАЦС ознайомити наречених
з їхніми правами та обов’язками як майбутніх подружжя і батьків та попере-

дження про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу.
В іншому випадку, можливою стане
ситуація, коли один із наречених може
помилятися про зміст укладеного ним
сімейного союзу з іншою особою саме
як шлюбу. Особливо це є актуальним
для наречених, які тільки досягли
шлюбного віку або які його не досягли,
але їм надано право на шлюб. Зазначена категорія наречених, звичайно, може
не знати своїх прав та обов’язків як подружжя, про перешкоди, які існують
для реєстрації шлюбу. Завдання органу
ДРАЦС відповідно до ст. 29 СК України — надати нареченим відповідну інформацію, що відповідним чином
може вплинути на їх рішення щодо
укладення шлюбу.
По-четверте, у випадку порушення
одним із подружжя ст. 30 СК України
щодо повідомлення про свій стан здоров’я теж можна казати про порушення
вільної згоди на укладення шлюбу,
тому що стан здоров’я одного з подружжя є суттєвою обставиною, яка
може вплинути на рішення іншого
щодо укладення шлюбу. Це стосується
передусім стану здоров’я, хвороб, наслідком яких може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи їхніх нащадків, коли неповідомлення про таку
хворобу, такий стан здоров’я подружжям є самостійною підставою для визнання шлюбу недійсним, хоча фактично зазначена підстава входить до
змісту відсутності вільної згоди на укладення шлюбу. В інших випадках, зазначена обставина не є суттєвою, оскільки
не впливає на досягнення мети укладення шлюбу — створення сім’ї, ведення
спільного сімейного господарства, продовження роду, однак може стати підставою для розірвання шлюбу.
По-п’яте, вільна згода на укладення
шлюбу є неможливою у випадках, коли
особа не повною мірою усвідомлювала
значення своїх дій або могла керувати
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ними. Такими обставинами є: визнана
судом недієздатність особи (ч. 2 ст. 24
СК України, ч. 3 ст. 39 СК України),
тяжкий психічний розлад, перебування
у стані алкогольного, наркотичного або
токсичного сп’яніння (абз. 1 ч. 1 ст. 40
СК України). При цьому, відповідно до
тексту СК України зазначені психічні
або юридичні стани особи повинні
мати місце саме в момент реєстрації
шлюбу. Немає значення, чи особа не
повною мірою розуміла значення своїх
дій або могла керувати ними.
Щодо даної обставини, звичайно,
виникає питання: якщо особа була у
відповідному психічному стані, що
унеможливлює її вільну згоду на укладення шлюбу на момент подання заяви про реєстрацію шлюбу, однак в
момент укладення шлюбу знаходилася в нормальному психічному стані?
Аналогічне питання виникає у випадку, якщо заяву про реєстрацію шлюбу
подає недієздатна особа, а в момент
реєстрації шлюбу дієздатність такої
особи вже поновлена. На нашу думку,
в такому випадку маємо відсутність
підстав у органів ДРАЦС для реєстрації шлюбу, оскільки заява про реєстрацію шлюбу підписана особою,
яка не розуміла її змісту. Те, що особа
не заперечує проти укладення шлюбу з
особою, відповідно до поданої заяви не
має значення, оскільки в такому випадку має місце також порушення ст. 29
СК України щодо ознайомлення наречених з їхніми правами та обов’язками (особа, що є недієздатною або з
інших причин не повною мірою розуміє значення своїх дій, не могла
бути ознайомлена зі своїми правами
та обов’язками і могла помилятися
щодо суті вчинюваного нею правочину), що суперечить принципу добровільності при укладенні шлюбу. Тому,
на нашу думку, в такому випадку укладений відповідно до недійсної заяви
шлюб теж є недійсним, попри те, що
прямо це не визначено СК України.
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У випадку, якщо особа подавала заяву
про реєстрацію шлюбу у нормальному
психічному стані та цивільно-правовій
дієздатності, однак на момент реєстрації
шлюбу так особа знаходилася у стані, що
унеможливлює її вільне волевиявлення
або була визнана недієздатною, такий
шлюб відповідно до ч. 1 ст. 40 СК України визнається недійсним судом. При цьому, не важливо, що в подальшому така
особа знаходиться у нормальному психічному стані і не заперечує щодо укладеного нею шлюбу — такий шлюб є недійсним, оскільки порушена умова його
укладання — наявність вільної згоди на
укладення шлюбу. У зв’язку із цим норму
ч. 3 ст. 40 СК України про санацію такого
шлюбу у випадку зникнення обставин,
що свідчать про відсутність згоди особи
на шлюб слід виключити.
Дійсно, з однієї сторони, СК України не передбачає вимог до особи, яка
підписує заяву про реєстрацію шлюбу,
а також правових наслідків недотримання основних вимог, передбачених
ст. 28 СК України. Як відомо, в ній зазначено, що заява про реєстрацію
шлюбу подається жінкою та чоловіком
до будь-якого органу ДРАЦС за їхнім
вибором особисто або за наявності поважних причин — їх представниками
за нотаріально засвідченою довіреністю, при цьому заява про реєстрацію
шлюбу також повинна бути нотаріально засвідченою). Однак, зважаючи на
те, що заява про реєстрацію шлюбу є
підставою для подальшої її реєстрації,
підписання її іншою особою, яка на це
не уповноважена, або недієздатною
особою, або з причин, які заперечують
вільне волевиявлення особи на подання
заяви про реєстрацію шлюбу, на нашу
думку, недійсність такої заяви означатиме порушення вимог щодо державної
реєстрації шлюбу, визначених у Главі 4
СК України, а також відсутність законних підстав органу ДРАЦС реєструвати
такий шлюб. Хоча Закон України «Про
державну реєстрації актів цивільного
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стану України» у п.п. 1 і 3 ч. 1 ст. 21 передбачає, що у державній реєстрації актів цивільного стану може бути відмовлено, якщо державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України
або з проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або
особа, яка не має необхідних для цього
повноважень, але можливими є випадки, коли орган ДРАЦС все ж зареєструє
такий шлюб. В такому випадку прямо
підстав для визнання такого шлюбу недійсним СК України не вказує.
Однак, існує прямий зв’язок між порушенням порядку подання заяви про
реєстрацію шлюбу і його недійсністю,
що засвідчує, зокрема рішення Полонського районного суду Хмельницької
області від 16 лютого 2016 року у справі
за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до
Колодяжненської сільської ради Романівського району Житомирської області про визнання шлюбу та свідоцтва
про шлюб недійсними [13].
У зв’язку із цим, на нашу думку, слід
внести наступні зміни до ч. 3 ст. 39 та
абз. 2 ч. 1 та ч. 3 ст. 40 СК України, в
яких передбачити, що шлюб є недійсним у випадку, якщо він зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною або була визнана недієздатною в
момент подання заяви про реєстрацію
шлюбу, а ті підстави, які свідчать про
відсутність вільної згоди особи для
укладення шлюбу, можуть існувати не
лише в момент реєстрації шлюбу, а й в
момент подання заяви про реєстрацію
шлюбу, при цьому немає значення, що
на момент розгляду справи судом обставини, які засвідчували відсутність
згоди особи на шлюб або її небажання
створити сім’ю відпали.
Паралельний розгляд зазначених
підстав (недієздатності одного з подружжя, знаходження його у стані, що
унеможливлює вільне волевиявлення)
випливає із думки дослідників сімейного права, що хронічний, стійкий психічний розлад (що відповідно до ч. 1

ст. 39 ЦК України є підставою для визнання особи недієздатною) і тяжкий
психічний розлад (який визначається
відповідно до ст. 1 Закону України «Про
психіатричну допомогу» від 22 лютого
2000 року як розлад психічної діяльності (затьмарення свідомості, порушення
сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті), який позбавляє особу здатності адекватно усвідомлювати
оточуючу дійсність, свій психічний
стан і поведінку) є тотожними [6, с. 230],
що дозволяє зробити висновок про те,
що за СК України шлюб зареєстрований з особою, що визнана недієздатною, може бути як недійсним, так і визнається таким за рішенням суду.
Різниця полягає лише в тому, що у
першому випадку, особа має бути визнана недієздатною, у другому — особа
може мати цивільну дієздатність, оскільки її психічний розлад може мати тимчасовий, а не хронічний характер.
По-шосте, згода на укладення
шлюбу є вільною лише у випадку відсутності порушень інших обов’язків
подружжя та обставин, які можуть мати
значення для подружжя та закону для
вступу у шлюб. Такими порушеннями
є: укладення шлюбу між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною,
між дядьком та племінницею, тіткою
та племінником, з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу,
небезпечну для другого з подружжя і
(або) їхніх нащадків, з особою, яка не
досягла шлюбного віку. Зазначені порушення є підставами, які за наявності
яких суд може визнати укладений
шлюб недійсним, однак вони можуть і
не вплинути на ступінь добровільності
укладення шлюбу, оскільки фактичні
сімейні відносини між вище зазначеними категоріями родичів можуть
втратити родинну природу, а зазначені особи можуть і не сприймати один
одного за родичів. Так само, наявність
тяжкої або небезпечної хвороби у одного з подружжя може не мати значен-
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ня для іншого з подружжя і виявлення
приховування такої хвороби, навіть
якщо був поданий відповідний позов
іншою заінтересованою особою може
не мати наслідком визнання шлюбу
недійсним.
Таким чином, на підставі проведеного наукового дослідження основних
підстав, що свідчать про відсутність
вільної згоди на укладення шлюбу, можемо визначити наступне визначення
«вільної згоди жінки та чоловіка при
укладенні шлюбу»:
Вільна згода жінки та чоловіка при
укладенні шлюбу — це укладення
шлюбу жінкою та чоловіком, за відсутності обставин об’єктивного чи
суб’єктивного характеру, які негативно впливають на добровільність вступу у шлюб, а також на сприйняття подружжям укладеного ним союзу як
шлюбу, а сімейних правовідносин —
як шлюбних правовідносин. Такими
обставинами є:
1) фізичне чи психічне насильство,
що передувало укладенню шлюбу або
мало місце на момент його укладення,
або погроза застосування такого насильства до одного з подружжя, її родичів, членів сім’ї або інших осіб, погрози поширення недостовірної інформації або інформації, що є небажаною для
розповсюдження для зазначених осіб;

2) відсутність психічної волі на укладення шлюбу в момент реєстрації шлюбу, зважаючи на тяжкий психічний розлад, алкогольне, наркотичне або
токсичне сп’яніння, за умови, якщо
вони вплинули на те, що особа не розуміла повною мірою значення своїх дій
або не могла керувати ними;
3) помилка або обман особи щодо
особи подружжя або щодо трактування
сімейних відносин між подружжям як
шлюбу, а також щодо ряду інших обставин що мають істотне значення (неповідомлення про тяжку хворобу або
хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків, укладення
шлюбу одним з подружжя без наміру
створення сім’ї та набуття прав та
обов’язків подружжя);
4) наявність інших обставин, що свідчать про порок волі (недосягнення
шлюбного віку, перебування у родинних
відносинах, в тому числі батьківських відносинах або відносинах усиновлення).
Не є порушенням принципу вільної
згоди на укладення шлюбу відсутність
згоди батьків або інших родичів на
укладення шлюбу, їх негативне ставлення до шлюбу або особи іншого з
подружжя, укладення шлюбу неповнолітньою особою (якщо їй надано право
на шлюб), особою з обмеженою дієздатністю, тощо.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ
ВИНИКНЕННЯ СТРАХІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Voitsih I. V. Socio-Psychological Reasons of Nascence of Fears in Adolscence
Abstract. The notion «fear», the peculiarities of displays of fears in teenagers and their
reasons are described in this article. Teenagers’ fears and their psychology are based on
different reasons which provoke negative emotions. It is determined, that, in general,
fears of teenagers are connected with interpersonal relationships. Biological, social and
psychological factors influence on the level and development of fear.
Key words: fear, teenagers’ fears, natural and social fears, biological factors of fear, social factors of
fear, psychological factors of fear.
Вступ. Страх — це психічний стан,
що виникає на основі інстинкту самозбереження як реакція на дійсну або уявну небезпеку у вигляді обтяжливого
емоційного стану. Страх має багато
причин як суб’єктивного (мотивація,
емоційно-вольова стійкість тощо), так і
об’єктивного порядку (особливості ситуації, складність завдань, перешкоди
тощо). Він належить до категорії фундаментальних емоцій людини. Страх
можна визначити як афективне загострене сприйняття загрози для життя,
самопочуття й благополуччя людини.
Підлітковий вік характеризується загальною перебудовою організму, нестійкістю психіки, сумнівами, мріями
про стабільне майбутнє, а це, безперечно, супроводжується виникненням
страхів. Страхи, які зароджуються в підлітковому віці потребують окремої уваги та детального вивчення.
Мета: висвітлення соціально-психологічних причин виникнення страхів
у підлітковому віці.
Виклад  основного  матеріалу.
Стан наукового вивченння проблеми
визначення «страху» характеризується
неоднозначністю й суперечливістю.

Багато наукових праць присвячені проблемі «страху» в рамках філософських,
психологічних, культурологічних наук.
В західноєвропейській філософії не
склалось єдиної точки зору на природу
феномена страху. Починаючи з античної філософської думки і до середини
XIX ст. страх розглядався як певне
суб’єктивне відчуття, але так і не отримав понятійного філософського статусу. Винятком є філософія Б. Паскаля
(з страхом-відчаєм людини перед зовнішнім та внутрішнім Космосом) та
концепція суспільного договору Т. Гоббса. Починаючи з філософської спадщини Г. Гегеля (який започаткував філософський розгляд феномена страху),
С. К’єркегора, Ф. Ніцше, З. Фройда,
О. Шпенглера страх починають трактувати як філософське поняття, невизначеність котрого пояснюється недостатнім рівнем розкриття його онтологічної різноманітності [12].
З біологічної точки зору страх вивчав Ч. Дарвін. Він розглядав страх як
універсальну характеристику як тварин,
так і людей. Страх розвивався в ході
еволюції як реакція пристосування до
небезпечних ситуацій. Прояв страху, за
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Дарвіном, включає прискорене серцебиття, тремтіння, збільшення потовиділення та інші фізіологічні реакції,
які є результатом активізації вегетативної нервової системи [2, с. 121–125].
У психофізіологічних дослідженнях
більшістю шкіл і напрямів страх розглядається як суб’єктивний афект чи емоція.
Пропонуються психосоціальні рекомендації для професійної діяльності людини,
для різних вікових періодів та ситуативних рамок життя індивіда. Так, в дитячій
та підлітковій психології страх (тривога)
досліджується В. Астаповим, М. Буяновим, А. Захаровим, О. Кондашом, А. Мазур, А. Прихожаном тощо. У психофізіології проблему страху вивчали Ф. Березин, С. Давиденков,  Н. Данилова,  В. Дерябін,  У. Кеннон,  Я. Рейковський,
Х. Хекхаузен. У психології критичних і
стресових станів страх займає особливе
місце, це розглядають Ф. Василюк, Л. Китаєв-Смик,  Е. Кречмер,  Н. Левітов,
А. Святощ. Узагальнюють різні точки
зору феномена страху в своїх загальнотеоретичних роботах з афективних станів
К. Ізард, Є. Ільїн, А. Лук [12].
Екзистенціальна трактування страху
представлено С. К’єркегором, М. Хайдеггером, А. Камю, Ж.-П. Сартром.
С. К’єркегор розрізняв два види страху:
несвідомий страх — тугу, жах, жах
(дат. Angst) і страх — боязнь (дат.
Furcht), який викликається конкретним
предметом. Людина кінцевий і знає
про це, тому на відміну від тварини відчуває страх перед Ніщо. Страх породжує етичне і супроводжує етичний стан.
Виводячи стан страху з невинності,
С. К’єркегор тим самим усуває почуття
провини через переживання страху.
У крайній мірі — розпачі — відбувається подолання етичного релігійним.
Ж.-П. Сартр диференціює два види
страху: страх екзистенціальний і страх
перед самим собою. Останній долається прийняттям відчаю у формі відповідальності за все, що відбувається з людиною в житті. Страх перед самим собою обумовлений страхом вибору [2].
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У теорії диференціальних емоцій
К. Ізарда страх відноситься до базових
емоцій, тобто є вродженим емоційним
процесом, з генетично заданим фізіологічним компонентом, конкретно визначеним мімічним проявом і конкретним суб’єктивним переживанням [6, с. 54].
Таким чином, аналізуючи наукові
джерела ми можемо зробити висновок,
що існують відмінності між фізіологічними, медичними та психологічними
дослідженнями, вони є суперечливі, а
іноді протилежні. Головною ж причиною цих протиріч є людина, в якій криється суб’єктивність.
З точки зору соціальної психології,
страх — дуже ефективний механізм соціалізації. Особистість відчуває страх
перед світом та іншими людьми. Так
або інакше, страх є тим важелем, що
утримує людину в певних межах, регулює її поведінку [9]. Страхи можуть викликатися зовнішніми небезпеками
(природне лихо, напад ворогів), соціальними відносинами (конфлікти, пригнічення, залежність і т.д.), тими чи іншими культурними традиціями (страх
перед потойбічним, страх порушення
табу і т. д.) [11, с. 140–151].
Формування страхів в підлітковому
віці визначається специфікою світогляду людини та пов’язане з розвитком
специфічних характеристик особистості.  Часто  причиною  виникнення
страхів особистості в старшому шкільному цьому віці прийнято вважати
низький рівень впевненості в своїх силах у психічно здорової людини страх
може викликати фізичне нездужання,
наприклад: слабкий зір, слух, заїкання
тощо, суттєво знижують впевненість
підлітка [7]. Уявлення про розвиток
своїх можливостей в навколишньому
світі і взаємодія з однолітками, є важливим елементом психологічного комфорту людини. Дослідники вказують,
що переживання страхів у підлітковому
віці проходять дуже болісно за відсутності
базової довіри до світу. Без цієї основи усі
подальші захисні механізми психіки бу-
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дуть відірваними та позбавленими необхідної сили. Вони швидко і легко руйнуватимуться за умови стресу і залишатимуть індивіда без захисту у психотравматичній ситуації. Якщо захисні механізми
слабкі або ж однобокі і не справляються
зі своєю функцією страхи можуть розростатися настільки, що це призводить до
невротичних розладів, перешкоджає навчальній діяльності, блокує комунікацію,
викривлює емоційно-вольову сферу підлітка [11, с. 140–151].
Особливості страхів у підлітковому
віці мають такі тенденції: перехідний
вік особливо 12–14 років, супроводжується змінами в змісті і структурі Я-концепції, що веде до виникнення страхів
(В. Аверін, Р. Байард, Д. Байард, Т. Гурлєва, В. Єренков, І. Кулагіна, Л. Мадорський, А. Зак, А. Рояк, В. Татенко). Потреба в спілкуванні з однолітками, яких
не можуть замінити батьки, виникає у
дітей дуже рано і з віком посилюється,
а, якщо ж спілкування з однолітками
бракує, то підлітки стають знервованими, тривожними. Статеве дозрівання
супроводжується появою характерних
страхів, пов’язаних із досягненням зрілості біологічних систем організму.
Підлітковий вік це суцільні протиріччя,
хвилювання, страхи, для нього характерні максимальні диспропорції в рівнях і темпах розвитку. В цілому це період завершення дитинства і початку
«виростання» з нього, який супроводжується бурхливими переживаннями,
страхами щодо свого місця в суспільстві. Змінюються стосунки з дорослими і
товаришами. Яскраво проявляється
прагнення до самостійності та властивих дорослим форм поведінки, що супроводжується конфліктами, і на цій
основі формуються тривоги, страхи.
М. Буянов, Р. Заченіцкая, І. Мягков,
М. Рибаков, Л. Фрідман стверджують,
що існує тісний взаємозв´язок низької
самооцінки з підвищеною тривожністю,
страхами. Зростання страхів обумовлено
сферою міжособистісних відносин. Різниця між самооцінкою та оцінками ін-

ших є важливим джерелом страхів. Зростання потреби у незалежності робить
відношення підлітка в сім’ї і в школі напруженими, жадоба волі від зовнішнього контролю створює умови для появи і
зростання тривожності, страху [8].
Науковці в підлітковому віці виділяють природні та соціальні страхи. Природні страхи пов’язані із загрозою для
життя, а соціальні страхи пов’язані зі
зміною соціального статусу (за Ю. Щер
батих). Саме в підлітковому віці більше
проявляються соціальні страхи, на появу яких значний вплив мають відносини у сім’ї. Тобто, якщо в сім’ї відсутні
взаємопідтримка та теплі стосунки між
батьками та дитиною, то у підлітка буде
розвиватися значна кількість страхів,
які, в свою чергу, призводять до низької
самооцінки та невпевненості у собі.
Значну роль в появі страхів у підлітків
відіграють неповні сім’ї. Як зазначено в
дослідженнях А. Захарова, І. Лангмейера,  З. Матейчика,  А. Співаковської,
О. Смірнової, В. Собкіна психологічними особливостями дітей з неповних
сімей є більш низька шкільна успішність, схильність до невротичних порушень та протиправної поведінки,
прояв інфантильності, негативне ставлення до батьків, порушення статеворольової поведінки, нестійка занижена
самооцінка, неадекватна вимогливість
до матері та прагнення змінити її поведінку, активний пошук значущого
дорослого [5, с. 69–72].
В одинадцять-тринадцять років найбільш поширеними страхами у дітей є:
неуспіх в школі, спорті, серед ровесників, свої «дивні» вчинки і зовнішність,
смерть або загрожуюча життю хвороба,
секс. Підлітки в цей час також дуже бояться потрапити в ситуацію, яка демонструвала б власну дурість, або ж в ситуацію залежності від чужої дії, де «промивають мізки»; втрати особистих речей, пограбування [4].
Провідним страхом у цьому віці
А. І. Захаров [4] називає страх бути не
тим, про кого добре говорять, кого по-
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важають, цінують і розуміють. Це страх
не відповідати соціальним вимогам
найближчого оточення, будь то школа,
середовище однолітків або сім’я. Ці
страхи говорять про наростаючу соціальну активність, про зміцнення почуття відповідальності, боргу, обов’язку,
тобто про все те, що об’єднано в поняття «совість», яке є центральним психологічним утворенням даного віку.
А. І. Захаров [3] зазначає, що у віці
11–16 років головним надбанням вважається поява самооцінки, яка нерозривно
пов’язана з почуттям поваги і самовпевненості. З одного боку, підлітки прагнуть «бути собою серед інших», з іншого разом з усіма, належати групі, відповідати її цінностям і нормам. У підлітків,
які переживають нерозуміння в родині, а
також конфлікти між батьками, часто
спостерігається страх неповноцінності
свого «Я». Підлітки зазвичай свій страх
ретельно приховують. Відсутність розуміння, почуття безпеки, впевненості в
найближчому оточенні також переростають в страх і тривожні побоювання.
Таким чином, до біологічних факторів страху відносять страх, який є захисною реакцією організму, що сигналізує про небезпеку. Людський організм в деяких випадках починає діяти
по генетично закладеній програмі.
До соціальних факторів відносяться
результати навіювання або психічного
зараження. Адже часто люди страх можуть переймати у інших людей. Страхи
також обумовлені особливостями виховання. Діти часто переймають звички
батьків, їх образ життя, переваги і побоювання. Переймаються страхи і від сучасного суспільства, яке оточує підлітка.

Витоки більшості психологічних
порушень, в тому числі страхів і фобій,
закладені в ментальній сфері особистості. Саме нездоровий світогляд, дефекти в сприйнятті себе, інших людей,
навколишнього простору і є передумовами появи такого роду розладів. Дуже
часто патологічна боязнь чого-небудь
йде з дитинства. Наприклад, сильний
нічний переляк у дитини, викликаний
страшним сновидінням або гучним звуком, може спровокувати появу страху
темряви, ночі (ніктофобія). Про сам випадок — конкретної психотравмуючої
ситуації, більшість людей згодом забудуть, але боязнь може залишитися, піти
в область несвідомого і згодом отруювати їх життя.
Підлітки, які характеризуються певними особистісними якостями (впевненість, висока стресостійкість, активність) рідше страждають тими чи іншими страхами. Для повноцінного життя,
успішного подолання будь-яких перешкод необхідна наявність певних
психічних ресурсів, навичок адаптації
до постійно змінюваних умов [10].
Висновки. Дитячі страхи та їх психологія засновані на причинах, що провокують негативні емоції. По мірі дорослішання у дітей розширюються спектр страхів.
В пубертатному періоді збільшується число страхів невідповідності. Підводячи
підсумки слід зауважити, що підлітковий
вік відрізняється нестабільністю, емоційною нестійкістю і сприйнятливістю до
зовнішніх стимулів. Більшою мірою страхи підлітків пов’язані з міжособистісними
відносинами. На рівень і розвиток страху
впливає багато факторів: біологічні, соціальні, психологічні.
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